
 

 

Philips
Ev sineması hoparlörleri

HTS3111
TV'nize muhteşem surround ses ekleyin

Sesin tutkusu
TV'nize muhteşem surround ses ekleyin ve birden fazla hoparlörün yarattığı kablo 
dağınıklığı olmadan Blu-ray veya DVD oynatıcınızla TV eğlencesinin tadını çıkarın. Philips 
HTS3111 ev sineması hoparlörü duvara monte edilebilir veya masa üstüne koyulabilir.

Mükemmel ses deneyimi
• DoubleBASS teknolojisi ile daha dolu ve derin baslar
• Mükemmel surround ses için Dolby Digital ve DTS

Evde sinema keyfinizi artırmak için tasarlandı
• Daha geniș ses dağılımı için kıvrımlı SoundBar tasarımı
• Toz birikmesini önlemek ve ses bozulmasını azaltmak için tasarlanmıștır
• Duvara, masa üzerine veya standa esnek yerleșim

Siz sadece eğlencenin tadını çıkarın
• Üstün TV deneyimi için cihazlarınızı kolayca bağlayın
• MP3 Link, tașınabilir ortam oynatıcılardan müzik çalar



 DoubleBASS teknolojisi

DoubleBASS, küçük boyutlardaki 
subwoofer'larınızdan, en derin bas tonlarını bile 
duyabilmenizi sağlar. Düșük frekansları 
yakalayıp bunları subwoofer'ın duyulabilir 
aralığında tekrar olușturarak daha yüksek ve 
canlı bir ses sunar ve eksiksiz bir dinleme 
deneyimi yașamanızı sağlar.

Dolby Digital ve DTS

Dijitale geçin, müziklerinizin ve videolarınızın 
gerçek kalitesini keșfedin. Dolby Digital ve DTS 
Digital Surround, dijital müzik ve videoları 
canlandırıp güçlendirdiği için stereo müzik 
sesleri bile mükemmel çıkar. Böylece ev 
sineması hoparlörünüzle gerçek surround sesin 
keyfini sürebilirsiniz.

Kıvrımlı SoundBar tasarımı

Daha geniș ses dağılımı için kıvrımlı SoundBar 
tasarımı

Optimum ses kalitesi

Toz tutmayan özel gözenekli malzeme, 
hoparlörleri ses dağılımını etkileyebilecek 
tozlardan korur.

Esnek yerleșim

İstediğiniz yere koyabileceğiniz bu ev sinema 
sisteminin çok yönlülüğünün keyfini çıkarın. TV 
standı üzerinde, masa üzerinde veya duvara 
monte edilmiș olarak kullanabileceğiniz bu 
ürün, mükemmel görünür ve sorunsuz çalıșır. 

Bir kere olsun mükemmel bir ev sineması 
deneyiminden vazgeçmeden evinizin görünüșü 
hakkında kontrolü ele alın.

Cihazlarınızı kolayca bağlayın

Sadece TV yayınından değil, TV'nize bağlı tüm 
cihazlardan gelen ses mükemmel çıkar. Size 
zahmetsiz eğlence keyfi yașatmak için 
tasarlanan bağlantıyı tek bir adımda kurarak ev 
sinema sisteminize bağlı cihazlarınızın tümünün 
keyfini TV'nizde sürebilirsiniz. Böylece TV, 
müzik ve video keyfinizi canlı, net ve zengin 
tonlarla süsleyebilirsiniz.

MP3 Link

MP3 Link, MP3 dosyalarının doğrudan 
tașınabilir ortam oynatıcınızdan ev sinema 
sisteminizde oynatılmasını sağlar. Tașınabilir 
MP3 çalarınızı dahili MP3 Link jakına bağlayın ve 
MP3 müziğin keyfini, Philips ev sinema 
sisteminin sağladığı üstün ses kalitesiyle çıkarın. 
MP3 Link, tașınabilir müziğinizi oturma 
odanızın konforuna tașır.
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Aksesuarlar
• Uyumlu aksesuarlar: 2,5 cm Vida x 2, Duvar prizi x 
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• Birlikte verilen aksesuarlar: 1 x CR2025 Pil, Güç 

kablosu, Hızlı bașlangıç kılavuzu, Uzaktan Kumanda, 
Kullanım Kılavuzu, Duvara montaj braketi, Dünya 
Çapında Garanti belgesi

Bağlantı
• Ön / Yan bağlantılar: MP3 Link
• Arka Bağlantılar: AUX giriși, Dijital koaksiyel giriș, 

Dijital optik giriș

Boyutlar
• Ana Ünite (G x Y x D): 945 x 93 x 58 mm
• Ana Ünite Ağırlığı: 1,7 kg
• Subwoofer (G x Y x D): 123 x 309 x 369 mm
• Subwoofer Ağırlığı: 3,81 kg
• Subwoofer kablo uzunluğu: 4 m
• Ambalaj (G x Y x D): 1010 x 487 x 186 mm
• Ambalajla birlikte Ağırlık: 9,8 kg

Hoparlörler
• Hoparlör tipleri: Ana ünite ile bütünleșik

• Her iki taraftaki Hoparlör Sürücüsü: 1 x 1,5" 
tweeter, 1 x 2,5 inç woofer

• Hoparlör Frekans Aralığı: 150 - 20k Hz
• Hoparlör Empedansı: 4 ohm
• Tweeter Empedansı: 4 ohm
• Subwoofer tipi: Pasif
• Subwoofer sürücüsü: 1 x 6,5 inç woofer
• Subwoofer frekans aralığı: 20 - 150 Hz
• Subwoofer empedansı: 3 ohm

Güç
• Güç tüketimi: 20 W
• Güç kaynağı: 110-127V / 220-240V, ~50-60Hz
• Bekleme modunda güç tüketimi: <1W

Ses
• Ses Geliștirme: Dolby Digital Prologic II, 

DoubleBass, Gece Modu, Tiz, Orta ve Bas 
Kontrolü

• Ses Sistemi: Dolby Digital 5.1, DTS Digital 
Surround

• Hoparlör çıkıș gücü: 30 W x 2
• Subwoofer çıkıș gücü: 40 W
• Toplam Güç RMS %30 THD: 100 W
•
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