
 

 

Philips
Sistema de cinema em casa

HTS3121
Confira um óptimo som surround ao seu televisor
Obcecado pelo som
Confira um óptimo som surround ao seu televisor e desfrute de um entretenimento 
fantástico com o seu leitor de Blu-ray ou DVD sem a confusão de vários altifalantes. São 
uma óptima companhia para o televisor, montados na parede ou pousados numa mesa.

Estupenda experiência de som
• Tecnologia DoubleBASS para sons graves mais cheios e mais profundos
• Dolby digital e DTS para óptimo som surround

Concebido para melhorar o seu cinema em casa
• Design curvado do SoundBar para uma distribuição do som mais alargada
• Concebido para evitar a acumulação de pó e reduzir a distorção do som
• Instalação flexível na parede, mesa ou suporte

Desfrute de todo o seu entretenimento de forma simples
• Ligue facilmente os seus dispositivos para uma melhor experiência de televisão
• A Ligação MP3 reproduz música de leitores multimédia portáteis



 Tecnologia DoubleBASS

O DoubleBASS garante que ouve os graves 
mais profundos com subwoofers compactos. 
Capta as frequências baixas e recria-as dentro 
dos parâmetros audíveis do subwoofer, 
proporcionando som com mais "boom" e 
elegância, e garantindo-lhe uma experiência 
auditiva plena e sem compromissos.

Dolby digital e DTS

Entre no mundo digital e aproveite a sua 
música e os seus filmes ao máximo. Até a 
música estéreo tem um óptimo som, visto que 
o Dolby Digital e o DTS Digital Surround 
melhoram a música e os vídeos digitais, 
aumentando o som até conseguir um efeito 
surround verdadeiramente envolvente do seu 
altifalante de cinema em casa.

Design curvado do SoundBar

Design curvado do SoundBar para uma 
distribuição do som mais alargada

Qualidade de som optimizada

Material especial em rede resistente ao pó 
protege os altifalantes de toda a sujidade que 
possa afectar a distribuição do som.

Instalação flexível

Desfrute da versatilidade deste sistema de 
cinema em casa, que permite a instalação onde 
mais desejar. Quer seja num suporte para TV, 
numa mesa ou montado na parede, o produto 
tem um aspecto sensacional e um 
funcionamento exemplar. Pode controlar a 
decoração da sua casa sem ter de 

comprometer a sua experiência de cinema em 
casa.

Ligue facilmente os seus dispositivos

Para além do som das emissões de TV 
melhorarem, todos os dispositivos que estão 
ligados ao seu televisor também terão um som 
excepcional. Concebido para lhe proporcionar 
um entretenimento sem incómodos, a ligação 
é efectuada em apenas um passo. Todos os 
dispositivos ligados ao sistema de cinema em 
casa podem ser desfrutados no seu televisor 
para melhorar a sua experiência televisiva, 
proporcionando-lhe tons vibrantes, nítidos e 
ricos para momentos musicais e 
cinematográficos fabulosos.

Ligação MP3

A Ligação MP3 permite a reprodução de 
ficheiros MP3 no seu sistema de cinema em 
casa directamente a partir do seu leitor de 
música portátil. Basta ligar o leitor de MP3 à 
tomada de ligação MP3 incorporada e 
desfrutar da elevada qualidade de som 
oferecida pelo sistema Philips. A Ligação MP3 
traz o entretenimento portátil ao conforto da 
sua sala.
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Reprodução de áudio
• Taxas de bits MP3: 32 - 320 kbps

Acessórios
• Acessórios incluídos: 1 Pilha CR2025, Cabo áudio, 

Cabo de entrada de linha MP3, Cabo de 
alimentação, Manual de início rápido, 
Telecomando, Manual do utilizador, Suporte para 
montagem na parede, Folheto de garantia mundial

Conectividade
• Ligações frontais/laterais: Ligação MP3
• Ligações posteriores: Entrada AUX, Entrada 

coaxial digital, Entrada óptica digital

Dimensões
• Unidade principal (L x A x P): 945 x 93 x 58 mm
• Peso da unidade principal: 1,7 kg
• Subwoofer (L x A x P): 123 x 309 x 369 mm
• Peso do subwoofer: 3,81 kg
• Comprimento do cabo do subwoofer: 4 m
• Embalagem (L x A x P): 1010 x 487 x 186 mm
• Peso incl. embalagem: 9,8 kg

Altifalantes
• Tipos de altifalante: Integrado com a unidade 

principal
• Diafragmas dos altifalantes em cada lado: 1 Woofer 

de 1,5", 1 Woofer de 2,5"
• Gama de frequências do altifalante: 150 - 20 

000 Hz
• Impedância do altifalante: 3 ohms
• Impedância do tweeter: 4 ohms
• Tipo de subwoofer: Passivo
• Controlador do subwoofer: 1 Woofer 6,5"
• Limites de freq. do subwoofer: 20 - 150 Hz
• Impedância do subwoofer: 3 ohms

Alimentação
• Consumo de energia: 20 W
• Alimentação: 110-127 V / 220-240 V, ~50-60 Hz
• Consumo de energia em modo de espera: <1W

Som
• Melhoramento do som: Dolby Digital Prologic II, 

DoubleBass, Modo Nocturno, Controlo de 
agudos, médios e graves

• Sistema de som: Dolby Digital 5.1, DTS Digital 
Surround

• Potência de saída do altifalante: 40 W x 2
• Potência de saída do subwoofer: 40 W
• Potência total RMS @ 30% THD: 120 W
•
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