
 

 

Philips
Zestaw kina domowego 
DVD

HTS3019
Spektakularny dźwięk przestrzenny o doskonałej wyrazistości
Tak jak w filmach
Zrelaksuj się i zanurz w świecie filmów we własnym salonie. Ciesz się wielokanałowym 
dźwiękiem przestrzennym wysokiej jakości z pamięci USB i praktycznie każdego formatu 
płyt.

Dodaj życia dźwiękom i filmom
• Dźwięk przestrzenny Dolby Digital i Pro Logic II
• Zaawansowany wzmacniacz klasy D zapewniający potężny dźwięk

Podłącz i korzystaj z wielu źródeł
• USB Media Link do odtwarzania multimediów z pamięci flash USB

Łatwa konfiguracja
• Sygnał RGB na złączu Scart zapewnia uzyskanie wysokiej jakości obrazu
• Złącza Easy-Fit™ oznaczone kolorami upraszczają podłączanie

Odtwarzanie wszystkich filmów i utworów muzycznych
• Certyfikat DivX Ultra zapewnia udoskonalone odtwarzanie filmów DivX
• Wbudowany tuner FM
• Odtwarza pliki DivX, MP3, WMA oraz zdjęcia JPEG z aparatów cyfrowych
• Odtwarzanie płyt CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, DVD+R DL



 Certyfikat DivX Ultra
Obsługa formatu DivX umożliwia odtwarzanie 
filmów zapisanych w tym standardzie w zaciszu 
własnego salonu. Format DivX to technologia 
kompresji filmów wykorzystująca standard MPEG4, 
umożliwiająca zapisanie dużych plików, takich jak 
filmy, zwiastuny i wideoklipy, na nagrywalnych 
płytach CD-R/RW oraz DVD. Odtwarzacz DivX 
Ultra łączy w jednym, wygodnym formacie plików 
możliwość odtwarzania filmów DivX ze znakomitymi 
funkcjami, takimi jak zintegrowane napisy dialogowe, 
wiele języków ścieżki dźwiękowej, wiele utworów i 
rozbudowane menu.

Dolby Digital i Pro Logic II
Wbudowany dekoder Dolby Digital eliminuje 
potrzebę instalowania zewnętrznego dekodera, 
przetwarzając sześć kanałów informacji 
dźwiękowych, aby zapewnić odczucie dźwięku 
przestrzennego oraz zdumiewająco naturalne 
odczucie atmosfery i dynamicznego realizmu. System 
Dolby Pro Logic II zapewnia przetwarzanie pięciu 
kanałów dźwięku przestrzennego z dowolnego 
źródła dźwięku stereofonicznego.

Zaawansowany wzmacniacz klasy D
Zaawansowany wzmacniacz klasy D zapewniający 
potężny dźwięk

Sygnał RGB na złączu Scart
Sygnał RGB na złączu Scart to łatwe połączenie 
przewodowe zapewniające wysokiej jakości 
wyjściowy sygnał wideo.

Odtwarza wszystko
Odtwarzaj zawartość w niemal dowolnym formacie 
- DivX, MP3, WMA lub JPEG. Doświadcz wyjątkowej 
wygody, którą daje obsługa wielu formatów, a także 
luksusu dzielenia się swoimi plikami multimedialnymi 
z innymi na ekranie telewizora lub zestawu kina 
domowego w zaciszu własnego salonu.

Odtwarza wszystko
Odtwarzaj dyski w niemalże dowolnym formacie - 
CD, (S)VCD, DVD, DVD+R, DVD-R, DVD+RW, 
DVD-RW lub DVD+R DL. Doświadcz wyjątkowej 
elastyczności i wygody odtwarzania wszystkich 
formatów na jednym urządzeniu.

Złącza Easy-fit™
Złącza oznaczone kolorami to proste i przyjazne dla 
użytkownika rozwiązanie umożliwiające podłączenie 
głośników i głośnika niskotonowego do gniazd 
jednostki centralnej zestawu kina domowego przez 
dopasowanie ich kolorów.
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