
 

 

Philips
Sistem DVD home theater

HTS3154
Sună pur şi simplu minunat

Cu USB Direct
HTS3154 este un sistem digital stilat şi compact, care produce sunet surround multicanal 
Dolby şi DTS. Poate reda aproape orice disc şi reprezintă o soluţie Home Entertainment 
excelentă, pentru a savura filmele şi melodiile preferate.

Conectaţi-vă si bucuraţi-vă de mai multe surse
• USB Direct permite redarea de fotografii și muzică de pe memorii flash USB
• Intrare Line-in MP3 pentru redarea muzicii de pe playere media portabile

Dă viaţă fișierelor audio/video
• Sunet surround DTS, Dolby Digital și Pro Logic II
• Procesare video pe 12 biţi/108Mhz pentru imagini clare, naturale

Redă toate filmele și muzica
• Certificat DivX Ultra pentru redarea îmbunătăţită a materialelor video DivX
• Redă CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, DVD+R DL
• Poate reda fișiere DivX, MP3, WMA și JPEG de pe camerele digitale

Ușor de configurat și utilizat
• Conectori Easy-fit™ coloraţi, pentru configurare rapidă



 USB Direct
Conectaţi dispozitivul la portul USB al DVD-
ului Philips pentru a reda direct muzica și 
fotografiile digitale stocate. Acum puteţi savura 
momentele preferate împreună cu familia și 
prietenii.

Intrare Line-in MP3
Intrarea Line-in MP3 utilizează o tehnologie 
Plug and Play care permite redarea directă a 
conţinutului MP3 prin sistemul home theatre 
conectând pur și simplu playerul MP3 portabil 
la mufa pentru căști încorporată. Acum vă 
puteţi bucura de calitatea superbă a sunetului 
reprodus de sistemul home theatre Philips în 
timp ce redaţi muzica preferată din playerul 
dvs. MP3 portabil.

Certificat DivX Ultra
Dispunând de suport DivX, vă puteţi bucura de 
materiale video codificate DivX în confortul 
propriei dumneavoastră camere de zi. 
Formatul media DivX este o tehnologie de 
compresie video bazată pe standardul MPEG4, 
care vă permite să salvaţi fișiere de mari 
dimensiuni precum filme, trailere și 
videoclipuri muzicale pe suporturi media, cum 
sunt discurile înregistrabile CD-R/RW și DVD. 

DivX Ultra combină redarea DivX cu 
caracteristici extraordinare precum subtitrare 
integrată, mai multe limbi pentru meniul audio, 
mai multe înregistrări și meniuri într-un singur 
format de fișiere convenabil.

Redă toate formatele
Redaţi practic orice disc doriţi - fie că este CD, 
(S)VCD, DVD, DVD+R, DVD-R, DVD+RW, 
DVD-RW sau DVD+R DL. Experimentaţi 
flexibilitatea imbatabilă și luxul redării tuturor 
discurilor dumneavoastră pe un singur 
dispozitiv.

Redă toate formatele
Redaţi practic orice format media doriţi - fie că 
este DivX, MP3, WMA sau JPEG. 
Experimentaţi confortul imbatabil a unei 
capacităţi formidabile de redare și luxul 
partajării fișierelor media pe televizorul sau 
sistemul Home Theater - în confortul 
sufrageriei dumneavoastră.

DTS, DolbyDigital, ProLogic ll
Decodorul DTS și Dolby Digital integrat 
elimină necesitatea unui decodor extern, prin 
procesarea tuturor celor șase canale de 

informaţii audio, asigurând posibilitatea de a 
experimenta un sunet surround și o percepţie 
naturală incredibilă. Dolby Pro Logic II oferă 
cinci canale de procesare surround, din orice 
sursă stereo.

Convertor D/A pe 12 biţi/108Mhz
Convertorul video digital-analogic pe 12 biţi 
este un produs superior care păstrează toate 
detaliile și calitatea imaginii iniţiale. Acesta 
afișează nuanţe subtile și asigură o tranziţie 
uniformă între culori, generând o imagine 
intensă și naturală. Limitările convertorului 
digital-analogic obișnuit, pe 10 biţi, devin 
sesizabile mai ales dacă sunt utilizate ecrane 
mari sau proiectoare.

Conectori Easy-fit™
Conectorii cu coduri de culori permit 
conectarea simplă și rapidă a boxelor satelit și 
a subwoofer-ului, prin simpla cuplare a 
conectorului colorat la borna cu culoarea 
corespunzătoare din spatele unităţii centrale.
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Imagine/Ecran
• Convertor D/A: 12 biţi, 108 MHz
• Caracteristici superioare imagine: Scanare 

progresivă

Sunet
• Putere de ieșire totală: 300 W
• Putere de ieșire (RMS): 4x37,5W + 2x75W
• Convertor D/A: 24 bit, 192 kHz
• Răspuns în frecvenţă: 180-14000 Hz
• Coeficient semnal/zgomot: > 60 dB
• Sistem audio: Dolby Digital, Dolby Pro Logic II, 

DTS, Stereo
• Setări egalizator: Acţiune, Desene animate, Clasic, 

Concert, Drama, Jocuri, Jazz, Lounge, MTV, Știri, 
Petrecere, RnB, Rock, Sport

• Caracteristici superioare sunet: Amplificator digital 
clasa "D", Mod Noapte

Redare video
• Formate de comprimare: MPEG1, MPEG2, DivX 

3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra
• Medii de redare: DVD-Video, DVD+R/+RW, 

DVD-R/-RW, Video CD/SVCD, CD-R/CD-RW
• Sistem de redare a discurilor video: NTSC, PAL

Redare audio
• Format compresie: MP3, WMA
• Medii de redare: CD audio, CD-R/RW, DVD+R/

+RW, DVD-R/-RW
• Rate de biţi MP3: 32-256 kbps și VBR

Redare imagine statică
• Format comprimare imagine: JPEG
• Medii de redare: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, 

CD-R/RW
• Caracteristici superioare imagine: Rotire, Zoom, 

Imagine în oglindă, Redare diapozitive cu muzică

Tuner/Recepţie/Transmisie
• Mărci de tunere: MW, FM
• Număr de canale audio presetate: 40
• RDS: Nume post de radio

Conectivitate
• Conectori spate: Ieșire video Component, Intrare 

AUX, Antenă FM, Antenă AM/MW, SCART, 
Conectori Easy-Fit pt. boxe

• Conexiuni frontale/laterale: Intrare Line-in MP3, 
USB

Alimentare
• Alimentare: 230 V, 50 Hz
• Consum în stare de repaus: < 1 W

Boxe
• Drivere pentru difuzor satelit: Woofer full range 

de 3"
• Impedanţă difuzor satelit: 4 Ohm
• Interval de frecvenţe satelit: 150-20000 Hz
• Difuzor central: Ecranat magnetic
• Drivere difuzor central: Woofer full range de 3"
• Impedanţă difuzor central: 8 Ohm
• Interval de frecvenţe central: 150-20000 Hz
• Driver subwoofer: Woofer eficient de 6,5"
• Tip subwoofer: Pasiv
• Impedanţă subwoofer: 8 Ohm
• Interval de frecvenţe subwoofer: 45-150 Hz

Accesorii
• Accesorii incluse: Telecomandă, 2 baterii AAA, 

Cablu SCART, Cablu Line-in MP3, Antenă AM, 
antenă FM, Manual de utilizare, Ghid de iniţiere 
rapidă, Certificat de garanţie

Dimensiuni
• Dimensiuni set (L x Î x A): 360 x 55 x 332 mm
• Greutate set: 2,82 kg
• Dimensiuni boxe surround (L x Î x A): 

95,5 x 198 x 75 mm
• Greutate boxă surround: 0,62 kg
• Dimensiuni boxă centrală (L x Î x A): 

240 x 99,5 x 64 mm
• Greutate boxă centrală: 0,78 kg
• Dimensiuni subwoofer (L x Î x A): 

131 x 315 x 386 mm
• Înălţime subwoofer: 3,9 kg
• Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 

446 x 417 x 378 mm
• Greutate cu ambalaj inclus: 11,4 kg
•
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