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Philips SoundBar
โฮมเธียเตอร์

HTS3111
เพิ่มระบบเสียงเซอร์ราวด์ยอดเยี่ยมให้กับทีวีของคุณ

ดื่มด่ำกับเสียงเพลง
เพลินเพลินกับระบบเสียงทุ้มลึกและเปี่ยมพลังได้ที่บ้าน 
ไร้กังวลเรื่องลำโพงหลายตัวและสายไฟเกะกะ

ประสบการณ์การรับฟังชั้นเยี่ยม
• เทคโนโลยี DoubleBASS เพื่อให้ได้เสียงเสียงกระหึ่มเต็มพลังและเสียงเบสทุ้มลึกยิ่งขึ้น
• Dolby Digital และ DTS เพื่อเสียงเซอร์ราวด์ยอดเยี่ยม

ได้รับการออกแบบมาเพื่อยกระดับการชมภาพยนตร์ภายในบ้าน
• การออกแบบ Curved SoundBar เพื่อให้ได้ห้องเสียงกว้างขึ้น
• ได้รับการออกแบบมาเพื่อป้องกันการสะสมตัวของฝุ่นและลดความผิดเพี้ยนของเสียง
• จัดวางได้หลายรูปแบบ ติดผนัง บนโต๊ะหรือแท่นวาง

เพลิดเพลินกับความบันเทิงทุกรูปแบบ
• เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ของคุณได้ง่ายเพื่อยกระดับประสบการณ์การรับชมทีวี
• สัญญาณเสียงเข้าเพื่อเพลิดเพลินกับเสียงเพลงจากเครื่องเล่น iPod/iPhone/MP3



 เทคโนโลยี DoubleBASS

DoubleBASS 
ช่วยให้คุณได้ฟังเสียงเบสที่ทุ้มที่สุดจากซับวูฟเ
ฟอร์ที่มีขนาดกะทัดรัด 
โดยบันทึกเสียงที่มีความถี่ต่ำแล้วเปลี่ยนให้เป็นเ
สียงในช่วงความถี่ที่สามารถได้ยินได้ของซับวูฟเ
ฟอร์ เสียงที่ได้จึงกระหึ่มจับใจ 
ให้คุณมีประสบการณ์การฟังที่เหนือชั้นเต็มรูปแ
บบ

Dolby Digital และ DTS

รับฟังเสียงในระบบดิจิตอลแล้วเพลิดเพลินกับเ
พลงและภาพยนตร์ของคุณ 
ด้วยระบบเสียงเซอร์ราวด์ Dolby Digital และ 
DTS Digital 
ที่เพิ่มประสิทธิภาพวิดีโอและเพลงดิจิตอลของคุ
ณ 
ให้คุณได้ดื่มด่ำไปเสียงเซอร์ราวด์รอบทิศทางจา
กระบบเสียงการชมภาพยนตร์ในบ้าน

การออกแบบ Curved SoundBar

การออกแบบ Curved SoundBar 
เพื่อให้ได้ห้องเสียงกว้างขึ้น

คุณภาพเสียงที่ดีเยี่ยม

วัสดุตาข่ายทนทานต่อฝุ่นเป็นพิเศษปกป้องลำโ
พงจากสิ่งสกปรกที่อาจส่งผลกระทบต่อการกระจ
ายเสียง

จัดวางได้หลายรูปแบบ

สนุกกับการใช้งานได้หลากหลายของระบบโฮม
เธียเตอร์ 
ที่ช่วยให้คุณจัดวางเครื่องได้ตามความต้องการ 
ไม่ว่าจะจัดวางบนแท่นวางทีวี บนโต๊ะ 
หรือแขวนติดผนัง 
ผลิตภัณฑ์รูปทรงสวยสะดุดตาและมีฟังก์ชันการ
ใช้งานเต็มรูปแบบ 
เพื่อให้คุณสัมผัสประสบการณ์จากระบบโฮมเธี

ยเตอร์ได้โดยไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงการตก
แต่งบ้านที่สวยงาม

เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ของคุณได้ง่าย

ไม่เพียงการกระจายสัญญาณเสียงทางทีวีที่มีคุณ
ภาพดีขึ้น 
แต่อุปกรณ์ทั้งหมดที่เชื่อมต่อกับทีวีของคุณจะใ
ห้เสียงที่น่าตื่นเต้นเร้าใจเช่นกัน 
ด้วยการออกแบบที่ให้คุณเพลิดเพลินกับความบั
นเทิงไร้ความกังวลและสามารถเชื่อมต่อได้ง่ายเ
พียงหนึ่งขั้นตอนเท่านั้น 
อุปกรณ์ทั้งหมดของคุณที่เชื่อมต่อกับโฮมเธียเต
อร์สามารถเพลิดเพลินผ่านทีวีได้เพื่อเพิ่มความส
นุกสนานในการรับชมทีวีหรือฟังเพลง 
คุณจะได้ฟังเสียงเปี่ยมชีวิตชีวา 
ชัดเจนและเต็มพลังในทุกระดับเสียง

สัญญาณเสียงเข้า

สัญญาณเสียงเข้าช่วยให้คุณเล่นเพลงจากเครื่อ
งเล่น iPod/iPhone/iPad, MP3 
หรือแลปทอปได้โดยตรงผ่านการเชื่อมต่อที่แสน
ง่ายกับระบบการชมภาพยนตร์ในบ้านของคุณ 
เพียงเชื่อมต่ออุปกรณ์เสียงเข้ากับแจ็ค Audio In 
เพื่อเพลิดเพลินกับคุณภาพเสียงชั้นเลิศของระบ
บการชมภาพยนตร์ในบ้าน Philips
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การเล่นเสียง
• อัตราบิต MP3: 32kbps ถึง 320kbps

อุปกรณ์เสริม
• อุปกรณ์เสริมที่มีให้: สายสัญญาณเสียง, 

แบตเตอรี่สำหรับรีโมทคอนโทรล, สายสัญญาณเข้า 
MP3, สายไฟ, คู่มือเริ่มต้นใช้งานอย่างย่อ, 
รีโมทคอนโทรล, คู่มือผู้ใช้, ขายึดสำหรับติดผนัง, 
ใบรับประกันทั่วโลก

• อุปกรณ์เสริมที่ใช้ร่วมกันได้: ที่วางบนโต๊ะ STS1100, 
ขาตั้งพื้น STS1300

การเชื่อมต่อ
• การเชื่อมต่อด้านหน้า/ด้านข้าง: ช่องเชื่อมต่อ MP3
• การเชื่อมต่อด้านหลัง: AUX in, Digital coaxial in, 

Digital optical in

ขนาด
• ตัวเครื่อง (กว้าง x สูง x ลึก): 945 x 93 x 58 มม.
• น้ำหนักตัวเครื่อง: 1.7 กก.
• ซับวูฟเฟอร์ (กว้าง x สูง x ลึก): 123 x 309 x 369 มม.
• น้ำหนักของซับวูฟเฟอร์: 3.81 กก.
• ความยาวสายซับวูฟเฟอร์: 4 ม.

• บรรจุภัณฑ์ (กว้าง x สูง x ลึก): 1010 x 487 x 186 มม.
• น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์: 9.8 กก.

ลำโพง
• ประเภทลำโพง: ผสานรวมอยู่ในตัวเครื่อง
• ไดรเวอร์ลำโพงต่อด้าน: ลำโพงทวีตเตอร์ 1, 

วูฟเฟอร์ขนาด 1 x 2.5"
• ช่วงความถี่ของลำโพง: 150 Hz ถึง 20K เฮิร์ตซ์
• ความต้านทานของลำโพง: 4 โอห์ม
• ตัวขับของซับวูฟเฟอร์: วูฟเฟอร์ขนาด 1 x 6.5"
• ช่วงความถี่ของซับวูฟเฟอร์: 20 - 150 เฮิร์ตซ์
• ความต้านทานของซับวูฟเฟอร์: 3 โอห์ม

กำลังไฟ
• การใช้พลังงาน: 20 วัตต์
• แหล่งจ่ายไฟ: 110-127V / 220-240V, ~50-60Hz
• กินไฟขณะสแตนด์บาย: <1W

เสียง
• ระบบเสียง: Dolby Digital 5.1, 

ระบบเสียงรอบทิศทางแบบดิจิตอล DTS
• การเพิ่มคุณภาพเสียง: DoubleBass, โหมดกลางคืน, 

ระบบควบคุมเสียงแหลม กลางและเสียงเบส
• กำลังขับรวม RMS ที่ 30% THD: 100 วัตต์
•
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