
 

 

Philips
Система за домашно 
кино

HTS3121
Добавете към вашия телевизор чудесен съраунд звук
Завладяващ звук
Добавете към вашия телевизор чудесен съраунд звук и се наслаждавайте на удивителни 

развлечения с вашия Blu-ray или DVD плейър без безпорядъка от множество тонколони. 

Монтирано на стената или поставено на масата, това е едно чудесно допълнение към вашия 

телевизор.

Прекрасно изживяване при слушане
• Технология DoubleBASS за по-пълни и дълбоки баси
• Прекрасен съраунд звук с Dolby Digital и DTS

Създадено да подобри изживяването с киното у дома
• SoundBar със заоблен дизайн за по-пространствен звук
• Проектирана да предотвратява натрупването на прах и да намалява изкривяването на 
звука

• Възможност за поставяне на стена, върху хоризонтална повърхност или на стойка

Просто се радвайте на всичките си развлечения
• Лесно свързване на устройствата за по-добро телевизионно изживяване
• С MP3 Link се възпроизвежда музика от портативни мултимедийни плейъри



 Технология DoubleBASS

DoubleBASS гарантира, че ще чуете дори 
най-дълбоките баси, въпреки компактния 
размер на събуфърите. Той прихваща 
ниските честоти и ги пресъздава им в 
обхвата на чуваемост на събуфъра, като 
предлага по-гръмък и красив звук и ви 
гарантира слушане без компромиси.

Dolby Digital и DTS

Преминете към цифровите технологии и 
извлечете максимума от вашата музика и 
филми. Дори стерео музиката звучи 
прекрасно, тъй като Dolby Digital и DTS 
Digital Surround подобряват цифровата 
музика и видеото, за да ви дадат наистина 
обгръщащ обемен звук от системата за 
домашно кино.

SoundBar със заоблен дизайн

SoundBar със заоблен дизайн за по-
пространствен звук

Оптимизирано качество на звука

Специалният противопрахов мрежест 
материал предпазва високоговорителите от 
праха, който може да повлияе на 
разпространението на звука.

Гъвкаво разполагане

Насладете се на универсалността на тази 
система за домашно кино, която позволява 
да я поставите, където пожелаете. 
Независимо дали ще стои на стойка, върху 
шкафче или монтиран на стена, продуктът 
изглежда невероятно и работи 
безкомпромисно. Вие най-сетне ще можете 
да решите как да изглежда домът ви, без да 

се отказвате от невероятното изживяване 
на системата за домашно кино.

Лесно свързване на устройствата

Не само телевизионните предавания ще 
звучат по-добре - всички ваши устройства, 
свързани към телевизора, ще звучат 
сензационно. Проектирана да осигурява 
забавления без грижи, връзката се 
осъществява на една стъпка. Съдържанието 
от всички устройства, свързани към 
системата за домашно кино, може да се 
гледа на телевизионния екран, за да 
получите още по-добро изживяване с 
живите, ясни и богати тонове, които ви 
дават внушителни музикални и филмови 
преживявания.

MP3 Link

MP3 Link позволява възпроизвеждане на 
MP3 файлове направо от портативния ви 
мултимедиен плейър на системата за 
домашно кино. Просто свържете своя 
портативен MP3 плейър към вграденото 
гнездо MP3 Link и се радвайте на своята 
MP3 музика с превъзходното качество на 
звука на системата за домашно кино на 
Philips. MP3 Link пренася портативната ви 
музика в удобството на хола.
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Аудио възпроизвеждане
• MP3 побитови скорости: 32 - 320 kbps

Аксесоари
• Аксесоари в комплекта: 1 бр. батерия CR2025, 
Аудио кабел, Кабел за линеен вход - MP3, 
Захранващ кабел, Ръководство за бърз старт, 
Дистанционно управление, Ръководство за 
потребителя, Конзола за монтиране на стена, 
Листовка с гаранция за цял свят

Възможности за свързване
• Предни/странични букси за свързване: MP3 Link
• Задни конектори: Допълнителен вход (AUX), 
Цифров коаксиален вход, Цифров оптичен 
вход

Размери
• Главно устройство (Ш x В x Д): 945 x 93 x 58 мм
• Тегло на главното устройство: 1,7 кг
• Събуфър (Ш x В x Д): 123 x 309 x 369 мм
• Тегло на събуфъра: 3,81 кг
• Дължина на кабела на събуфъра: 4 м
• Опаковка (Ш x В x Д): 1010 x 487 x 186 мм
• Тегло вкл. опаковката: 9,8 кг

Високоговорители
• Типове високоговорители: Интегриран с 
главното устройство

• Мембрани на високоговорители от всяка 
страна: 1 x 1,5" високоговорител за високи 

честоти, 1 x 2,5" високоговорител за ниски 
честоти

• Диапазон на честотите на високоговорителя: 
150 - 20 000 Hz

• Импеданс на тонколоната: 3 ома
• Импеданс на високоговорителя за високи 
честоти: 4 ома

• Тип на събуфъра: Пасивен
• Мембрана на събуфъра: 1 x 6,5" 
високоговорител за ниски честоти

• Честотен диапазон на събуфъра: 20 - 150 Hz
• Импеданс на събуфъра: 3 ома

Power
• Потребявана мощност: 20 W
• Електрозахранване: 110-127 V / 220-240 V, ~50-

60 Hz
• Мощност на потребление в режим на 
готовност: <1 W

Звук
• Подобрение на звука: Dolby Digital Prologic II, 

DoubleBass, Нощен режим, Регулиране на 
високи, средни и ниски честоти

• Звукова система: Dolby Digital 5.1, DTS цифров 
обемен звук

• Изходна мощност на високоговорителите: 40 
W x 2

• Изходна мощност на събуфъра: 40 W
• Обща мощност (RMS) при 30% THD (общо 
хармонични изкривявания): 120 W

•
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