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да практически всеки диск с висококачествен Dolby, DTS многоканален 

, отпуснете се и се потопете във филмите и музиката в дома си.

зходни аудио и видео характеристики
ров изход HDMI за лесно свързване само с един кабел
обряване на видеото за по-висока разделителна способност до 1080i
роизвеждане на JPEG с висока детайлност за изображение в действителни размери
, Dolby Digital и Pro Logic II съраунд звук
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оизвежда всичко
 Direct възпроизвежда снимки и музика от USB флаш дискове
ми: DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, (S)VCD, DivX
ика: CD, MP3-CD, CD-R/RW и Windows Media™ Audio
тифициран за DivX Ultra за подобрено възпроизвеждане на DivX видео
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Картина/дисплей
• цифрово-аналогов преобразувател: 12-битово, 

108 MHz
• Подобрение на картината: High Def (720p, 

1080i)

Звук
• цифрово-аналогов преобразувател: 24 битов, 

96 kHz
• Честотен обхват: 30-20000 Hz
• Съотношение сигнал/шум: >65 dB
• Звукова система: Dolby Digital, Dolby Prologic II, 

DTS, Стерео
• Подобрение на звука: Цифров усилвател клас 

"D"
• Изходна мощност (RMS): 4x75 W, 2x100 W
• Обща звукова мощност (RMS): 500 W

Възпроизвеждане на видео
• Носители за възпроизвеждане: CD-R/CD-RW, 

DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD-видео, Video 
CD/SVCD

• Формати на компресиране: MPEG2, MPEG1, 
DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX 
Ultra

• Система за възпроизвеждане на видеодискове: 
PAL, NTSC

Аудио възпроизвеждане
• Носители за възпроизвеждане: CD, CD-R/RW
• Формат на компресиране: PCM, MP3, Windows 

Media™ Audio
• MP3 побитови скорости: 32-256 kbps и VBR

Високоговорители
• Сателитен високоговорител: Магнитно 

екраниран отпред
• Честотен диапазон на сат. високоговорител: 

120-20000 Hz
• Импеданс на сателитен високоговорител: 

8 ома
• Говорители на сателитите: 3" широколентов 

високоговорител
• Централен високоговорител: Магнитно 

екраниран
• Честотен диапазон на центр. високоговорител: 

120-20000 Hz
• Импеданс на централен високоговорител: 

4 ома
• Говорители в централната колона: 3" 

широколентов високоговорител
• Тип на събуфъра: Пасивен
• Честотен диапазон на събуфъра: 30-120 Hz

• Импеданс на събуфъра: 4 ома
• Мембрана на събуфъра: 6,5" високоефективен 

нискочестотен високоговорител

Възпроизвеждане на стоп-кадър
• Носители за възпроизвеждане: CD-R/RW, 

DVD+R/+RW
• Формат за компресиране на картини: JPEG

Тунер/приемане/предаване
• Обхвати на тунера: FM стерео, MW
• Брой настроени канали: 40

Възможности за свързване
• Други връзки: SCART1 (CVBS, S-video/RGB 

изход), Аналогов звуков вход ляв/десен, FM 
антена, MW антена, Конектори за тонколони 
Easy-Fit, Изход HDMI

Аксесоари
• Аксесоари в комплектацията: Scart кабел, FM/

MW антена, Дистанционно управление, 
Батерии за дистанционното, Ръководство за 
бърз старт, Ръководство за потребителя, 
Гаранционен сертификат

Мощност
• Електрозахранване: 200-240 V, 50 Hz
• Мощност на потребление в режим на 

готовност: < 1 W

Размери
• Габарити на апарата (Ш x В x Д): 

435 x 55 x 329 мм
• Габарити на централния високоговорител 

(Ш x В x Д): 239 x 99 x 69 мм
• Габарити на събуфъра (Ш x В x Д): 

193 x 265 x 339 мм
• Габарити на опаковката (Ш x В x Д): 

1194 x 436 x 412 мм
• Тегло на централния високоговорител: 0,72 кг
• Дълбочина на предната тонколона: 249,8 мм
• Височина на предната тонколона: 1104 мм
• Тегло на предната тонколона: 3,3 кг
• Ширина на предната тонколона: 249,8 мм
• Дълбочина на задната тонколона: 99 мм
• Височина на задната тонколона: 359 мм
• Тегло на задната тонколона: 1,15 кг
• Ширина на задната тонколона: 100 мм
• Тегло на апарата: 2,96 кг
• Тегло на събуфъра: 3,64 кг
• Тегло вкл. опаковката: 21,4 кг
•

DVD система за домашно кино
DivX Ultra  

Спецификации

Дата на издаване  
2009-02-11

Версия: 1.1.6

12 NC: 8622 810 13672
EAN: 87 10895 97953 5

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без 
предупреждение. Търговските марки са собственост 
на Koninklijke Philips Electronics N.V. или на 
съответните си притежатели.

www.philips.com
HTS3

Акценти

HDMI за
HDMI озна
детайлнос
която мож
видео, какт
премахва п
осигурява 
изчистени
съвместим

Подобря
С подобряв
разделите
разделите
използвани
способност
благодарен
картина. П
висока раз
към диспле
HDMI (мул
разделите

USB Dire
Просто вк
порта на 
музика и с
направо от
споделяте
приятели.

Многофо
Възможнос
формати 
повечето д
съвместим
гледането

JPEG въз
Високата 
ви позволя
телевизор
мегапиксел
цифровит
загуба на к
на прияте
вашят хол

Музика: 
Възможнос
формати 
повечето д
съвместим
прослушва

DTS, Dol
Вграден DT
нуждата о
всичките ш
осигури пр
поразител
динамика 
осигурява п
на стерео

Звукови 

12-битов
12-битови
аналогов п
детайл от
изображен
и плавнат
естествен
обичайния
забележим
проектори
115/12

 на про

 просто A
чава мулт
т. Това е 
е да прена
о и цифр

реобразув
идеална ка
 от шум. H
ост с DVI

ване на в
ането на в
лната спо
лна способ
 от DVD, 
), за да ви
ие на по-р
олученият

делителна
й с висока 
тимедиен
лна способ

ct
лючете ва
Philips DVD
нимките в
 устройст

 любимит

рматни ф
тта за въ
ви позволя
искови фо
ост с диск
.

произвеж
детайлнос
ва да разгл
а си с разр
а. Сега мо
е си карти
ачество и
лите или с
.

Windows
тта за въ
ви позволя
искови фо
ост с диск

нето им.

byDigital
S и Dolby 
т външен 
ест кана

остранств
но естест
на обкръж
етканале

сигнал.

колони с

/108MHz
ят видео Ц
реобразува
 автенти
ието. Той
а градация
ата карт
 10-битов 
и, когато 
.

V свързване
имедиен интерфейс с висока 
директна цифрова връзка, 
ся висококачествено цифрово 

ово многоканално аудио. Като 
ането в аналогови сигнали, тя 
ртина и звук, напълно 
DMI има пълна обратна 

.

идеото до 1080i
идеото можете да увеличите 
собност от SD (стандартна 
ност) на видео сигналите, 
до HD (висока разделителна 
дите повече подробности 
язката, по-реалистична 
 изходящ видео сигнал с 

 способност може да се подаде 
разделителна способност през 
 интерфейс с висока 
ност).

шето устройство към USB 
 системата. Цифровата 
и ще бъдат възпроизведени 
вото. Сега можете да 

е си моменти със семейство и 

илми с DivX
зпроизвеждане на много 
ва да възпроизвеждате 
рмати за максимална 
овете и удоволствие от 

дане с HD качество
т на възпроизвеждане на JPEG 
еждате картините на 
ешителна способност до два 
жете да разглеждате 
ни с абсолютна яснота, без 
ли детайли, и да ги показвате 
емейството сред уюта на 

 Media™ Audio
зпроизвеждане на много 
ва да възпроизвеждате 
рмати за максимална 
овете и удоволствие от 

, ProLogic ll
Digital декодер премахва 
декодер, като обработва 
ла звукова информация, за да 
ено звуково усещане и 
вено чувство за реализъм и 
ението. Dolby Pro Logic II 
н звук от произволен източник 

 пълен размер

 видео ЦАП
АП е превъзходен цифрово-

тел, който запазва всеки 
чното качество на 
 показва едва уловимите сенки 
 на цветовете, присъщи на 
ина. Ограниченията на 
ЦАП стават особено 
използвате големи екрани и 
дукта

http://www.philips.com

