
 

 

Philips
Házimozi-hangsugárzók

HTS3111
Nagyszerű surround hangzás TV-készüléke számára
A hangzás bűvöletében
Adjon nagyszerű surround hangzást TV-készülékének, és élvezze a tévézést Blu-ray vagy 
DVD lejátszójával hangsugárzó-rengeteg nélkül. A Philips HTS3111 házimozi-hangsugárzó 
falra is szerelhető, és asztalra is helyezhető.

Nagyszerű hangélmény
• DoubleBASS technológia a teltebb és mélyebb basszushangokért
• Dolby Digital és DTS a kiváló surround hangzáshoz

Az otthoni moziélmény fokozása érdekében
• Ívelt tervezésű SoundBar a szélesebb hangterítésért
• A kialakítás lassítja a por lerakódását és csökkenti a hangtorzítást
• Rugalmas elhelyezés – falon, asztalon vagy állványon

Egyszerűen átélheti a valódi szórakozás élményét
• A készülékek könnyen csatlakoztathatók a még élményszerűbb tévézés érdekében
• Az MP3 Link lehetővé teszi zene lejátszását hordozható médialejátszókról



 DoubleBASS technológia

A DoubleBASS technológiának köszönhetően 
még a legmélyebb basszusok is hallhatók 
lesznek a kompakt kivitelű mélynyomókból. 
Érzékeli az alacsony frekvenciákat, és a 
mélynyomó hallható tartományának 
megfelelően alakítja át azokat. A létrejövő 
zengő hang teljes körű, páratlan hallgatási 
élményt biztosít.

Dolby Digital és DTS

Váltson digitálisra, és hozza ki a lehető 
legtöbbet zenéjéből és filmjeiből. Még a 
sztereó zeneszámok is nagyszerűen hangzanak, 
mivel a Dolby Digital és DTS Digital Surround 
technológia a digitális zene és videók 
minőségét feljavítva, valóban felejthetetlen 
surround hangzást kínál az Ön számára.

Ívelt tervezésű SoundBar

Ívelt tervezésű SoundBar a szélesebb 
hangterítésért

Optimalizált hangminőség

A rács különleges porálló anyaga védi a 
hangsugárzókat a hangterítést befolyásoló 
szennyeződésekkel szemben.

Rugalmas elhelyezés

Élvezze ennek a kívánsága szerint elhelyezhető 
házimozi-rendszernek a sokoldalúságát! A TV-
állványra, asztalra vagy falra szerelhető 
készülék külseje és működése egyaránt 
szenzációs. Így otthona tetszetős maradhat, 

miközben nem kell lemondania a házimozi 
csodálatos élményéről sem.

A készülékek könnyen 
csatlakoztathatók

Most nemcsak a TV-adások hangzanak 
szebben, hanem a TV-hez csatlakoztatott 
összes készülék is fantasztikusan fog szólni. A 
kényelmes szórakozás érdekében a 
csatlakoztatás mindössze egy lépés. A 
házimozihoz csatlakoztatott összes készülék 
használható a TV-vel, lenyűgözően élénk, tiszta 
és gazdag hangzású zenei és filmélményt 
nyújtva Önnek.

MP3 Link

Az MP3 Link segítségével az MP3 fájlokat 
közvetlenül hordozható médialejátszójáról 
játszhatja le házimozi-rendszerén. Mindössze 
csatlakoztatni kell a hordozható MP3 lejátszót 
a beépített MP3 Link csatlakozóhoz, és a Philips 
házimozi-rendszer által biztosított kivételes 
hangminőségben hallgathatja MP3 zenefájljait. 
Az MP3 Link eljuttatja a hordozható zenét 
nappalija kényelmébe.
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