
 

 

„Philips“
Namų kino garsiakalbiai

HTS3111
Klausykitės televizoriaus puikaus erdvinio garso
Sužavėti garsų
Mėgaukitės jaudinančiomis televizijos pramogomis ir erdviniu garsu naudodami savo „Blu-
ray“ ar DVD leistuvą be daugybės garsiakalbių. Šis namų kino garsiakalbis puikiai tiks prie 
televizoriaus – jį galite montuoti prie sienos ar padėti ant stalelio.

Puikūs klausymosi pojūčiai
• „DoubleBASS“ technologija pilnesniems ir gilesniems žemiems dažniams
• „Dolby Digital“ ir DTS puikiam erdviniam garsui

Suprojektuota jūsų puikiam namų kinui
• Išlenktas „SoundBar“ dizainas platesniam garso sklidimui
• Sukurtas apsaugoti nuo dulkių kaupimosi ir sumažinti garso iškraipymą
• Lankstus patalpinimas ant sienos, stalo ar stovo

Paprasčiausiai mėgaukitės visomis pramogomis
• Lengvai prijunkite savo prietaisus sustiprintam televizoriaus žiūrėjimo potyriui
• „MP3 Link“ groja muziką iš nešiojamų medijos grotuvų



 „DoubleBASS“ technologija

„DoubleBASS“ technologija užtikrina, kad 
girdėsite net giliausius žemus dažnius iš 
kompaktiško dydžio žemų dažnių kolonėlių. Ji 
sugauna žemus dažnius ir atkuria juos žemų 
dažnių kolonėlių diapazone ir perteikia garsą su 
daugiau dundėjimų ir lengvumo bei užtikrina 
bekompromisę klausymosi patirtį.

„Dolby Digital“ ir DTS

Išnaudokite visus skaitmeninės muzikos ir filmų 
privalumus. Net stereo muzikos įrašai puikiai 
skamba, nes „Dolby Digital“ ir DTS erdvinis 
garsas patobulina skaitmeninę muziką ir 
vaizdus, todėl jūs išties pasineriate į savo namų 
kino garsiakalbių erdvinį garsą.

Išlenktas „SoundBar“ dizainas

Išlenktas „SoundBar“ dizainas platesniam garso 
sklidimui

Optimizuota garso kokybė

Speciali dulkėms atspari akyta medžiaga 
apsaugo garsiakalbius nuo bet kokių 
nešvarumų, galinčių paveikti garso sklidimą.

Lankstus patalpinimas

Mėgaukitės šios namų kino sistemos 
universalumu, kuris leidžia patalpinti prietaisą 
kur tik norite. Produktas visada puikiai atrodo 
ant televizoriaus stovo, stalo ar sienos ir 
tinkamai funkcionuoja. Taigi, galite visiškai 

kontroliuoti, kaip atrodo jūsų namai ir 
mėgautis neįtikėtinu namų kino teatro pojūčiu.

Lengvai prijunkite savo prietaisus

Geriau skamba ne tik televizijos transliacijos, 
bet ir visi prietaisai, sujungti su jūsų 
televizoriumi, – ir neįtikėtinai puikiai. Sukurtas 
taip, kad galėtumėte mėgautis pramogomis be 
jokių rūpesčių, todėl prijungiamas vienu 
judesiu. Visais prietaisais, sujungtais su namų 
kino sistema, galite mėgautis savo televizoriuje 
– perteikiami gyvi, aiškūs ir sodrūs tonai 
klausantis nuostabios muzikos ir žiūrint kino 
filmus.

MP3 sąsaja

„MP3 Link“ leidžia atkurti MP3 bylas tiesiai iš 
jūsų nešiojamo medijos grotuvo jūsų namų 
kino teatro sistemoje. Paprasčiausiai prijunkite 
savo nešiojamą MP3 grotuvą prie integruoto 
„MP3 Link“ lizdo ir mėgaukitės savo MP3 
muzika puikia garso kokybe, kurią suteikia 
„Philips“ namų kino teatro sistema. „MP3 Link“ 
atskraidina muzikos garsus į jūsų svetainę.
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Priedai
• Suderinami priedai: 2,5 cm sraigtai x 2, Sieninis 

kištukas x 2
• Pridedami priedai: 1 x CR2025 baterija, Maitinimo 

laidas, Greitos pradžios vadovas, Nuotolinis 
valdymas, Vartotojo vadovas, Sieninis kronšteinas, 
Tarptautinės garantijos lapas

Prijungimo galimybė
• Priekinės / šoninės jungtys: MP3 sąsaja
• Galinė jungtis: AUX įvestis, Skaitmeninė 

koaksialinė įvestis, Skaitmeninė optinė įvestis

Matmenys
• Pagrindinis prietaisas (P x A x G): 945 x 93 x 

58 mm
• Pagrindinio prietaiso svoris: 1,7 kg
• Žemųjų dažnių kolonėlė (P x A x G): 123 x 309 x 

369 mm
• Žemų dažnių kolonėlės svoris: 3,81 kg
• Žemų dažnių kolonėlės ilgis: 4 m
• Pakuotė (P x A x G): 1010 x 487 x 186 mm
• Svoris su pakuote: 9,8 kg

Garsiakalbiai
• Garsiakalbių tipai: integruota pagrindiniame 

prietaise

• Garsiakalbiai kiekvienoje pusėje: 1 x 1,5 in aukštųjų 
dažnių garsiakalbis, 1 x 2,5 in garsiakalbis

• Garsiakalbio dažnių diapazonas: 150 - 20k Hz
• Garsiakalbių varža: 4 omų
• Aukštų dažnių siųstuvo varža: 4 omų
• Žemų dažnių kolonėlės tipas: Pasyvi
• Žemųjų dažnių kolonėlės garsiakalbis: 1 x 6,5 col. 

žemų dažnių garsiakalbis
• Žemųjų dažnių kolonėlės dažnių diapazonas: 20 - 

150 Hz
• Žemų dažnių kolonėlės pilnutinė varža: 3 omų

Maitinimas
• Energijos sąnaudos: 20 W
• Maitinimo šaltinis: 110-127V / 220-240V, ~50-60Hz
• Elektros energijos suvartojimas veikiant budėjimo 

režimu: <1 W

Garsas
• Garsumo gerinimas: „Dolby Digital Prologic II“, 

„DoubleBASS“, Nakties režimas, Aukštų, vidutinių 
ir žemų dažnių reguliavimas

• Garso sistema: „Dolby Digital“ 5.1, DTS „Digital 
Surround“

• Garsiakalbio išvesties galia: 30 W x2
• Žemųjų dažnių kolonėlės išvesties galia: 40 W
• Bendras galingumas RMS @ 30% THD: 100 W
•
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