
 

 

Philips
Głośniki kina domowego

HTS3111
Wspaniały dźwięk przestrzenny w Twoim telewizorze
Fascynacja Dźwiękiem
Ciesz się doskonałym dźwiękiem przestrzennym w swoim telewizorze i wspaniałą rozrywką telewizyjną 

dzięki odtwarzaczowi płyt Blu-ray lub DVD — bez bałaganu związanego z licznymi głośnikami. Ten 

głośnik kina domowego firmy Philips można zamontować na ścianie lub ustawić na stoliku.

Znakomite doznania dźwiękowe
• Technologia DoubleBASS zapewnia pełniejsze i głębsze brzmienie tonów niskich
• Dolby Digital i DTS zapewniają wspaniały dźwięk przestrzenny

Zaprojektowane, aby wzbogacić wrażenia kinowe w Twoim domu
• Zaokrąglona konstrukcja zestawu głośnikowego SoundBar zapewnia szersze 

rozprzestrzenianie się dźwięku
• Zaprojektowane, aby zapobiec osiadaniu kurzu i ograniczyć zniekształcenia dźwięku
• Swobodny montaż — na ścianie, podstawie lub stojaku

Po prostu ciesz się rozrywką
• Łatwe podłączanie urządzeń zapewnia większą przyjemność z oglądania telewizji
• MP3 Link umożliwia odtwarzanie muzyki z przenośnych odtwarzaczy multimedialnych



 Technologia DoubleBASS

Dzięki systemowi DoubleBASS usłyszysz w 
niewielkich głośnikach niskotonowych nawet 
najgłębsze basy. System ten przechwytuje 
dźwięki o niskiej częstotliwości i odtwarza je w 
paśmie słyszalnym subwoofera, zapewniając 
potężniejszy i stylowy dźwięk oraz gwarantując 
słuchaczowi pełne, niezrównane wrażenia 
słuchowe.

Dolby Digital i DTS

Postaw na cyfrową jakość i ciesz się w pełni 
swoją muzyką i filmami. Nawet muzyka stereo 
brzmi wspaniale, gdyż Dolby Digital i DTS 
Digital Surround poprawiają brzmienie 
cyfrowej muzyki i filmów, sprawiając, że jest 
ono bardziej dynamiczne, dzięki czemu 
zapewniają prawdziwie otaczający dźwięk 
przestrzenny z głośników kina domowego.

Zaokrąglona konstrukcja zestawu 
głośnikowego SoundBar

Zaokrąglona konstrukcja zestawu 
głośnikowego SoundBar zapewnia szersze 
rozprzestrzenianie się dźwięku

Optymalna jakość dźwięku

Specjalny siatkowy materiał odporny na kurz 
chroni głośniki przed brudem, który mógłby 
wpłynąć na rozprzestrzenianie się dźwięku.

Swobodny montaż

Wykorzystaj wszechstronność tego zestawu 
kina domowego, która umożliwia umieszczenie 
go w dowolnym miejscu — na stojaku, 
podstawie lub nawet na ścianie. Bez względu na 
położenie, zestaw wszędzie wygląda świetnie i 
działa bez zarzutu. Nareszcie możesz 
zachować kontrolę nad wyglądem domu, bez 

konieczności zrezygnowania z wrażeń znanych 
z sal kinowych.

Łatwe podłączanie urządzeń

Nie tylko programy telewizyjne będą brzmiały 
lepiej, ale również wszystkie urządzenia 
podłączone do telewizora zabrzmią 
rewelacyjnie. Co więcej, można je łatwo 
podłączyć jednym ruchem. Ze wszystkich 
urządzeń podłączonych do zestawu kina 
domowego można korzystać za 
pośrednictwem telewizora, co zapewnia 
bogatą rozrywkę oraz żywe, czyste i bogate 
brzmienie muzyki i filmów.

MP3 Link

MP3 Link umożliwia bezpośrednie odtwarzanie 
plików MP3, zapisanych w przenośnym 
odtwarzaczu multimedialnym, w domowym 
zestawie kina domowego. Po podłączeniu 
przenośnego odtwarzacza do wbudowanego 
złącza można uzyskać dźwięk doskonałej 
jakości podczas odtwarzania muzyki MP3 w 
zestawie kina domowego firmy Philips. MP3 
Link umożliwia słuchanie muzyki w zaciszu 
własnego salonu.
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Akcesoria
• Zgodne akcesoria: 2 śruby 2,5 cm, 2 kołki 

rozporowe
• Akcesoria w zestawie: 1 x bateria CR2025, 

Przewód zasilający, Skrócona instrukcja obsługi, 
Pilot zdalnego sterowania, Instrukcja obsługi, 
Wspornik naścienny, Broszura gwarancyjna (cały 
świat)

Możliwości połączeń
• Złącza z przodu/z boku: MP3 Link
• Gniazda z tyłu: Wejście AUX, Koncentryczne 

wejście cyfrowe, Cyfrowe wejście optyczne

Wymiary
• Jednostka centralna (szer. x wys. x głęb.): 

945 x 93 x 58 mm
• Waga jednostki centralnej: 1,7 kg
• Subwoofer (głośnik niskotonowy) 

(szer. x wys. x głęb.): 123 x 309 x 369 mm
• Waga subwoofera: 3,81 kg
• Długość przewodu subwoofera: 4 m
• Opakowanie (szer. x wys. x głęb.): 

1010 x 487 x 186 mm
• Waga wraz z opakowaniem: 9,8 kg

Głośniki
• Typy głośników: Zintegrowane z jednostką 

centralną
• Przetworniki głośnikowe po każdej stronie: 1 

wysokotonowy 1,5", 1 niskotonowy 2,5"
• Pasmo przenoszenia głośnika: 150–20 000 Hz
• Impedancja głośnika: 4 om
• Impedancja głośnika wysokotonowego: 4 om
• Typ subwoofera: Pasywny
• Przetwornik subwoofera: 1 niskotonowy 6,5"
• Pasmo przenoszenia subwoofera: 20–150 Hz
• Impedancja subwoofera: 3 om

Moc
• Pobór mocy: 20 W
• Źródło zasilania: 110–127 V / 220–240 V, ~50–

60 Hz
• Pobór mocy w trybie gotowości: < 1 W

Dźwięk
• Funkcje poprawy dźwięku: Dolby Digital Prologic 

II, DoubleBass, Tryb nocny, Regulacja tonów 
wysokich, średnich i niskich

• System dźwięku: Dolby Digital 5.1, DTS Digital 
Surround

• Moc wyjściowa głośnika: 30 W x 2
• Moc wyjściowa subwoofera: 40 W
• Moc całkowita RMS przy THD 30%: 100 W
•
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