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HTS3121
Geef uw TV het voordeel van Surround Sound
Bezeten van muziek
Voeg geweldige Surround Sound toe aan uw TV en geniet van verbluffende entertainment 
op uw Blu-ray- of DVD-speler zonder extra luidsprekers nodig te hebben. Deze ideale 
metgezel voor uw TV kunt u gewoon op tafel zetten of aan de wand bevestigen.

Geweldig geluid
• DoubleBASS-technologie voor een voller, dieper basgeluid
• Dolby Digital en DTS voor een geweldige Surround Sound

Ontworpen voor de perfecte thuisbioscoop
• Gewelfd SoundBar-ontwerp voor een grotere geluidsverdeling
• Ontworpen om opeenhoping van stof te voorkomen en geluidsvervorming tegen te gaan
• Past overal: aan de muur, op tafel of op de standaard

Nog meer genieten van al uw entertainment
• Sluit eenvoudig uw apparaten aan voor een betere TV-ervaring
• MP3 Link speelt muziek af vanaf draagbare mediaspelers



 DoubleBASS-technologie

DoubleBASS zorgt ervoor dat u zelfs de 
diepste bastonen uit compacte subwoofers 
hoort. Het pikt de lage frequenties op en 
regenereert deze in het hoorbare bereik van 
de subwoofer, waardoor het geluid met kracht 
en flair wordt weergegeven en u kunt genieten 
van een volwaardige en onbeperkte 
luisterervaring.

Dolby Digital en DTS

Stap over op digitaal en haal het meeste uit uw 
muziek en films. Zelfs stereomuziek klinkt 
geweldig, omdat Dolby Digital en DTS Digital 
Surround digitale muziek en video's verbeteren 
door deze krachtiger te maken, zodat u een 
overweldigende Surround Sound uit uw home 
cinema-luidspreker krijgt.

Gewelfd SoundBar-ontwerp

Gewelfd SoundBar-ontwerp voor een grotere 
geluidsverdeling

Geoptimaliseerde geluidskwaliteit

Speciaal stofbestendig materiaal beschermt de 
luidsprekers tegen vuil dat de geluidsverdeling 
kan beïnvloeden.

Past overal

Geniet van de veelzijdigheid van dit home 
cinema-systeem, want u kunt het plaatsen waar 
u maar wilt. Of het nu op een TV- of 
tafelstandaard staat of aan de muur hangt, het 
ziet er sensationeel uit en werkt probleemloos. 
U kiest zelf wat u het mooist vindt. U hoeft nu 

niet meer te kiezen tussen uw interieur en een 
home cinema-systeem.

Uw apparaten eenvoudig aansluiten

Het geluid van TV-uitzendingen is nu niet alleen 
beter, maar ook het geluid van alle apparaten 
die aan uw TV zijn gekoppeld, is sensationeel. 
Het apparaat kan in één stap worden 
aangesloten en is ontworpen om u 
probleemloze entertainment te bieden. U kunt 
op uw TV genieten van alle apparaten die op 
uw home cinema zijn aangesloten voor een 
ultieme TV-ervaring met levendige, heldere en 
rijke tonen voor fantastische muziek- en 
filmmomenten.

MP3 Link

Met MP3 Link kunt u MP3-bestanden 
rechtstreeks vanaf uw draagbare mediaspeler 
op uw home cinema-systeem afspelen. Sluit uw 
draagbare MP3-speler gewoon aan op de 
ingebouwde MP3 Link-aansluiting en geniet van 
uw MP3-muziek in superieure geluidskwaliteit 
dankzij het Philips home cinema-systeem. MP3 
Link brengt uw draagbare muziek tot leven in 
uw woonkamer.
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Audioweergave
• MP3-bitsnelheden: 32-320 kbps

Accessoires
• Meegeleverde accessoires: 1 x CR2025-batterij, 

Audiokabel, MP3-lijningangkabel, Netsnoer, 
Snelstartgids, Afstandsbediening, 
Gebruikershandleiding, Wandbevestiging, 
Wereldwijde garantiekaart

Connectiviteit
• Aansluitingen aan de voor- en zijkant: MP3 Link
• Aansluitingen aan de achterkant: AUX-ingang, 

Digitale coaxiale ingang, Digitale optische ingang

Afmetingen
• Hoofdunit (b x h x d): 945 x 93 x 58 mm
• Gewicht hoofdunit: 1,7 kg
• Subwoofer (b x h x d): 123 x 309 x 369 mm
• Gewicht van de subwoofer: 3,81 kg
• Kabellengte van de subwoofer: 4 m
• Verpakking (b x h x d): 1010 x 487 x 186 mm
• Gewicht (incl. verpakking): 9,8 kg

Luidsprekers
• Luidsprekertypen: Geïntegreerd in de hoofdunit

• Luidsprekers aan elke kant: 1 tweeter van 1,5 inch, 
1 woofer van 2,5 inch

• Frequentiebereik van de luidspreker: 150 - 
20.000 Hz

• Luidsprekerimpedantie: 3 ohm
• Tweeterimpendantie: 4 ohm
• Subwoofertype: Passief
• Subwoofer: 1 woofer van 6,5 inch
• Frequentiebereik subwoofer: 20 - 150 Hz
• Subwooferimpedantie: 3 ohm

Vermogen
• Energieverbruik: 20 W
• Stroomvoorziening: 110-127 V / 220-240 V, ~50-

60 Hz
• Stroomverbruik in stand-bystand: < 1 W

Geluid
• Geluidsverbetering: Dolby Digital Prologic II, 

DoubleBass, Nachtstand, Treble-, mid- en 
basregeling

• Geluidssysteem: Dolby Digital 5.1, DTS Digital 
Surround

• Uitgangsvermogen luidspreker: 2 x 40 W
• Uitgangsvermogen subwoofer: 40W
• Totaal vermogen (RMS) bij 30% THD: 120 W
•
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