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ι συµπαγές ψηφιακό σύστηµα HTS3154 παράγει πολυκαναλικό περιβάλλοντα 

αι DTS υψηλής ποιότητας. Μπορεί να αναπαράγει σχεδόν οποιοδήποτε δίσκο 

υναρπαστική οικιακή ψυχαγωγία για να απολαµβάνετε ταινίες και µουσική.

θείτε και απολαύστε πολλές πηγές
 Direct για αναπαραγωγή φωτογραφιών και µουσικής από µονάδες USB flash
δος MP3 για αναπαραγωγή µουσικής από φορητά media player

νεύει τον ήχο και την εικόνα
ς surround DTS, Dolby Digital και Pro Logic II
εργασία βίντεο 12-bit/108MHz για φυσικές εικόνες εξαιρετικής ευκρίνειας

ραγωγή όλων των ταινιών και της µουσικής σας
οποίηση βάσει DivX Ultra για βελτιωµένη αναπαραγωγή βίντεο DivX

παραγωγή µουσικής από CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, DVD+R DL
παραγωγή DivX, MP3, WMA και φωτογραφιών ψηφιακής φωτογραφικής µηχανής JPEG

ία στην εγκατάσταση και τη χρήση
δοχές Easy-fit™ µε χρωµατική κωδικοποίηση για απλή εγκατάσταση
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Εικόνα/Οθόνη
• Μετατροπέας D/A: 12bit, 108MHz
• Βελτίωση εικόνας: Προοδευτική σάρωση

Ήχος
• Συνολική ισχύς εξόδου: 300 W
• Ισχύς (RMS): 4x37,5W + 2x75W
• Μετατροπέας D/A: 24 bit, 192 kHz
• Συχνότητα απόκρισης: 180-14000 Hz
• Λόγος σήµατος προς θόρυβο: > 60 dB
• Σύστηµα ήχου: Dolby Digital, Dolby Prologic II, 

DTS, Στερεοφωνικό
• Ρυθµίσεις ισοσταθµιστής: ∆ράση, Κινούµενα 

σχέδια, Κλασική, Συναυλία, ∆ράµα, Παιχνίδι, 
Τζαζ, Λάουντζ, MTV, Ειδήσεις, Πάρτι, RnB, Ροκ, 
Σπορ

• Ενίσχυση ήχου: Ψηφιακός ενισχυτής Τάξης "D", 
Νυκτερινή λειτουργία

Αναπαραγωγή βίντεο
• Φορµά συµπίεσης: MPEG1, MPEG2, Divx 3.11, 

DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra
• Μέσα αναπαραγωγής: Εικόνα DVD, DVD+R/

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

• Σύστηµα αναπαραγωγής δίσκων βίντεο: NTSC, 
PAL

Αναπαραγωγή ήχου
• Φορµά συµπίεσης: MP3, WMA
• Μέσα αναπαραγωγής: Αudio CD, CD-R/RW, 

DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
• Ρυθµός bit MP3: 32-256 kbps και VBR

Αναπαραγωγή ακίνητης εικόνας
• Φορµά συµπίεσης εικόνων: JPEG
• Μέσα αναπαραγωγής: DVD+R/+RW, DVD-R/-

RW, CD-R/RW
• Βελτίωση εικόνας: Περιστροφή, Ζουµ, 

Αναστροφή φωτογραφιών, Slideshow µε 
αναπαραγωγή µουσικής

∆έκτης/Λήψη/Μετάδοση
• Ζώνες δέκτη: MW, FM
• Αρ. προεπιλεγµένων καναλιών ήχου: 40
• RDS: Όνοµα σταθµού

Συνδεσιµότητα
• Πίσω συνδέσεις: Έξοδος βίντεο συνιστωσών, 

Είσοδος AUX, Κεραία FM, Κεραία AM/MW, 
Scart, Υποδοχές ηχείων για εύκολη εφαρµογή

• Μπροστινές / πλαϊνές υποδοχές σύνδεσης: 
Είσοδος MP3, USB

Ρεύµα
• Τροφοδοσία ρεύµατος: 230 V, 50 Hz
• Κατανάλωση ρεύµατος κατά την αναµονή: < 1 W

Ηχεία
• Οδηγοί ηχείου-δορυφόρου: Γούφερ πλήρους 

εύρους 3"
• Αντίσταση ηχείου-δορυφόρου: 4 ohm
• Εύρος συχνοτήτων ηχείου δορυφόρου: 150-

20000 Hz
• Κεντρικό ηχείο: Μαγνητική θωράκιση
• Οδηγοί κεντρικού ηχείου: Γούφερ πλήρους 

εύρους 3"
• Αντίσταση κεντρικού ηχείου: 8 ohm
• Εύρος συχνοτήτων κεντρικού ηχείου: 150-

20000 Hz
• Οδηγός υπογούφερ: Γούφερ 6,5" υψηλής 

απόδοσης
• Τύπος υπογούφερ: Παθητικό
• Αντίσταση υπογούφερ: 8 ohm
• Εύρος συχνοτήτων υπογούφερ: 45-150 Hz

Αξεσουάρ
• Συµπεριλαµβανόµενα αξεσουάρ: 

Τηλεχειριστήριο, 2 µπαταρίες AAA, Καλώδιο 
scart, Καλώδιο εισόδου MP3, Κεραία ΑΜ, Κεραία 
FM, Εγχειρίδιο χρήσεως, Οδηγός γρήγορης 
έναρξης, Φυλλάδιο παγκόσµιας εγγύησης

∆ιαστάσεις
• ∆ιαστάσεις σετ (Π x Υ x Β): 360 x 55 x 332 χιλ.
• Βάρος συσκευής: 2,82 κ.
• ∆ιαστάσεις συστήµατος περιβάλλοντος ήχου (Π

 x Υ x Β): 95,5 x 198 x 75 χιλ.
• Βάρος ηχείου Surround: 0,62 κ.
• ∆ιαστάσεις κεντρικού ηχείου (Π x Υ x Β): 

240 x 99,5 x 64 χιλ.
• Βάρος κεντρικού ηχείου: 0,78 κ.
• ∆ιαστάσεις υπογούφερ (Π x Υ x Β): 

131 x 315 x 386 χιλ.
• Βάρος υπογούφερ: 3,9 κ.
• ∆ιαστάσεις συσκευασίας (Π x Υ x Β): 

446 x 417 x 378 χιλ.
• Βάρος µε την συσκευασία: 11,4 κ.
•
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