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Imagine/Ecran
• Convertor D/A: 12 biţi, 108 MHz
• Caracteristici superioare imagine: Upsampling 

video

Sunet
• Convertor D/A: 24 bit, 192 kHz
• Setări egalizator: Acţiune, Concert, Drama, Sci-Fi, 

Rock, Clasic, Jazz, Digital
• Răspuns în frecvenţă: 30-20000 Hz
• Coeficient semnal/zgomot: >65 dB
• Putere de ieșire (RMS): 4x25 W + 2x50 W
• Putere totală sunet (RMS): 200 W
• Sistem audio: Dolby Digital, Dolby Pro Logic II, 

DTS, Stereo
• Caracteristici superioare sunet: Amplificator 

digital clasa "D"

Boxe
• Difuzor central: Ecranat magnetic
• Drivere difuzor central: Woofer full range de 3"
• Interval de frecvenţe central: 120-20000 Hz
• Impedanţă difuzor central: 8 Ohm
• Difuzor satelit: Ecranare magnetică frontală
• Drivere pentru difuzor satelit: Woofer full range 

de 3"
• Interval de frecvenţe satelit: 120-20000 Hz
• Impedanţă difuzor satelit: 4 Ohm
• Driver subwoofer: Woofer eficient de 6,5"
• Interval de frecvenţe subwoofer: 30-120 Hz
• Impedanţă subwoofer: 8 Ohm
• Tip subwoofer: Pasiv

Redare video
• Formate de comprimare: DivX 3.11, DivX 4.x, 

DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, MPEG1, MPEG2
• Medii de redare: DVD+R, DVD+RW, DVD-R, 

DVD-RW (Mod Video), SVCD, Video CD
• Sistem de redare a discurilor video: NTSC, PAL

Redare audio
• Format compresie: MP3, Windows Media™ 

Audio, PCM

• Medii de redare: CD, CD-R, CD-RW
• Rate de biţi MP3: 32-256 kbps și VBR

Redare imagine statică
• Format comprimare imagine: JPEG
• Medii de redare: CD-R/RW
• Prezentare: cu muzică (MP3)

Tuner/Recepţie/Transmisie
• Număr de canale presetate: 40
• Mărci de tunere: FM Stereo, MW

Conectivitate
• Conectori spate: Intrare audio analogică S/D, 

SCART1 (CVBS, ieșire S-video/RGB), Intrare 
antenă FM, Antenă MW, Intrare TV (audio, RCA)

Accesorii
• Accesorii incluse: Telecomandă, Baterii pentru 

telecomandă, Cablu SCART, Antenă FM/MW, 
Ghid de iniţiere rapidă, Manual de utilizare, 
Certificat de garanţie

Dimensiuni
• Dimensiuni set (L x Î x A): 360 x 54 x 327 mm
• Dimensiuni boxă centrală (L x Î x A): 

239 x 99 x 69 mm
• Greutate boxă centrală: 0,72 kg
• Dimensiuni boxe surround (L x Î x A): 

97,5 x 191 x 71 mm
• Greutate boxă surround: 0,56 kg
• Dimensiuni subwoofer (L x Î x A): 

194 x 266 x 339 mm
• Înălţime subwoofer: 3,5 kg
• Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 

742 x 275 x 414 mm
• Greutate cu ambalaj inclus: 11,4 kg
• Greutate set: 2.64 kg

Alimentare
• Alimentare: 200-240 V, 50 Hz
• Consum în stare de repaus: < 1 W
•

Sistem DVD home theater
DivX Ultra  

Specificaţii

Data apariţiei 2009-02-09

Versiune: 3.0.8

12 NC: 8622 810 13173
EAN: 87 10895 93979 9

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificaţiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile 
comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips 
Electronics N.V. sau a deţinătorilor lor legali.

www.philips.com
HTS3

Caracte

DTS, Dol
Decodorul D
necesitatea
celor șase c
posibilitatea
percepţie n
cinci canale

Sistem de
Difuzorul d
frecvenţe p
reproducă u
difuzor rep
distorsiunile

Converto
Convertoru
produs supe
imaginii iniţ
o tranziţie u
intensă și n
analogic ob
dacă sunt u

Filme mu
Redarea mu
formatelor 
vizionării.

Certificat
Dispunând 
video codifi
dumneavoa
o tehnologie
MPEG4, ca
dimensiuni 
pe suportur
R/RW și DV
caracteristic
mai multe l
înregistrări 
convenabil.

Muzică: W
Redarea m
formatelor 
plăcere a a

Conector
Conectorii c
rapidă a bo
cuplare a c
corespunză
100/12

ristici pr

byDigital
TS și Dolb

 unui decod
anale de in
 de a expe
aturală incr
 de procesa

 boxe W
e spectru la
erceput de 
n sunet ex

roduce între
 de fază și 

r D/A pe
l video digita
rior care pă

iale. Acesta
niformă în

aturală. Lim
ișnuit, pe 1
tilizate ecra

lti-forma
lti-format v

de disc, sav

 DivX Ul
de suport D
cate DivX în
stră camere
 de compre

re vă permi
precum film
i media, cu
D. DivX U
i extraordin
imbi pentru
și meniuri în

indows 
ulti-format v
de discuri, p
udiţiei.

i Easy-fit
u coduri de 
xelor satelit
onectorului 
toare din sp
, ProLogic ll
y Digital integrat elimină 
or extern, prin procesarea tuturor 
formaţii audio, asigurând 
rimenta un sunet surround și o 
edibilă. Dolby Pro Logic II oferă 
re surround, din orice sursă stereo.

ide Spectrum
rg acoperă întregul interval de 
urechea umană, reușind să 
trem de realist. Cum un singur 
gul interval de frecvenţe, 
cele temporale sunt minime.

 12 biţi/108Mhz
l-analogic pe 12 biţi este un 
strează toate detaliile și calitatea 

 afișează nuanţe subtile și asigură 
tre culori, generând o imagine 
itările convertorului digital-

0 biţi, devin sesizabile mai ales 
ne mari sau proiectoare.

t cu DivX
ă permite să vizionaţi majoritatea 
urând plăcerea maximă a 

tra
ivX, vă puteţi bucura de materiale 
 confortul propriei 
 de zi. Formatul media DivX este 
sie video bazată pe standardul 
te să salvaţi fișiere de mari 
e, trailere și videoclipuri muzicale 
m sunt discurile înregistrabile CD-
ltra combină redarea DivX cu 
are precum subtitrare integrată, 
 meniul audio, mai multe 
tr-un singur format de fișiere 

Media™ Audio
ă permite să rulaţi majoritatea 
entru compatibilitate maximă și 

™
culori permit conectarea simplă și 
 și a subwoofer-ului, prin simpla 
colorat la borna cu culoarea 
atele unităţii centrale.
incipale 
produs

http://www.philips.com

