
 

 

Philips
DVD-hemmabiosystem

HDMI 1080p

HTS3164
Suveränt ljud

med HDMI 1080p
Det här utmärkta hemmaunderhållningssystemet ger högkvalitativt surroundljud och förbättrad 

upplösning till 1080p via HDMI. Du kan spela upp från USB-enheter, bärbara mediespelare och praktiskt 

taget alla typer av skivor, vilket innebär att du lätt kan njuta av en bra film eller en favoritskiva.

Anslut och njut av fler källor
• Hi-Speed USB 2.0 Link spelar upp video/musik från USB-flashenheter
• Med hjälp av MP3 Link kan du spela upp musik från bärbara mediespelare

Gör ljud och video levande
• HDMI 1080p uppkonverterar till High Definition för skarpare bilder
• Surroundljud med DTS, Dolby Digital och Pro Logic II
• 12-bitars/108 MHz videobearbetning för skarpa och naturliga bilder

Spelar upp all film och musik
• DivX Ultra-certifierad för förbättrad uppspelning av DivX-videor
• Spelar upp digitalkamerafoton i WMV-, DivX-, WMA-, MP3- och JPEG-format
• Spelar upp CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, DVD+R DL

Enkel att installera och använda
• EasyLink kontrollerar alla EasyLink-produkter med en enda fjärrkontroll
• Easy-fit™-kontakter med färgkodning för enkel anslutning



 HDMI 1080p
Förbättrad upplösning till 1080p via HDMI ger 
kristallklara bilder. Du kan nu uppleva 
standardupplösta filmer med verklig 
högupplösning – garanterat mer detaljrika och 
mer verklighetstrogna. Progressive Scan-
funktionen (p:et i 1080p) eliminerar de linjer 
som ofta förekommer på tv-skärmar, vilket ger 
garanterat knivskarpa bilder. Som grädde på 
moset gör HDMI en direkt digital anslutning 
som kan överföra såväl okomprimerad digital 
HD-video som digitalt flerkanalsljud, utan 
konvertering till analoga data, så att du kan 
uppleva perfekt bild- och ljudkvalitet, helt 
störningsfritt.

Hi-Speed USB 2.0 Link
USB (Universal Serial Bus) är en 
protokollstandard som brukar användas för att 
sammankoppla datorer, kringutrustning och 
elektronisk utrustning. Enheter med Hi-Speed 
USB har en dataöverföring på upp till 480 Mbit/
s, att jämföras med 12 Mbit/s hos vanliga USB-
enheter. Om du har Hi-Speed USB 2.0 Link 
behöver du bara ansluta USB-enheten, välja 
film, låt eller bild och sätta igång.

DivX Ultra-certifierad
Med DivX-funktionen kan du njuta av DivX-
kodade videofilmer hemma i TV-soffan. DivX-
medieformatet är en MPEG4-baserad 
videokomprimeringsteknik som du kan 

använda till att spara stora filer, som filmer, 
filmklipp och musikvideor på skivor som CD-
R/RW och inspelningsbara DVD-skivor. I DivX 
Ultra kombineras DivX-uppspelning med 
suveräna funktioner som integrerad textning, 
flera olika ljudspår, kapitel och menyer i ett 
praktiskt filformat.

DTS, DolbyDigital, ProLogic ll
En inbyggd DTS- och Dolby Digital-avkodare 
eliminerar behovet av en extern avkodare 
genom att bearbeta alla de sex kanalerna med 
ljudinformation. Resultatet blir ett 
surroundljud med förbluffande naturlig känsla 
av atmosfär och dynamisk realism. Dolby 
Prologic II ger femkanalig surroundbearbetning 
från alla typer av stereokällor.

EasyLink
Tack vare EasyLink kan du styra flera enheter 
med en fjärrkontroll. Funktionen använder 
branschstandardprotokollet HDMI CEC för 
delning av funktionalitet mellan enheter genom 
HDMI-kabeln. Med en knapptryckning kan du 
styra alla dina anslutna HDMI CEC-kompatibla 
enheter samtidigt och kan enkelt utföra 
funktioner som viloläge och uppspelning.

Spelar allt
Du kan använda dig av praktiskt taget vilket 
medieformat du vill, som WMV, DivX, MP3 

och JPEG. Du får oslagbara valmöjligheter och 
kan njuta av lyxen att dela med dig av mediefiler 
på din TV eller via hemmabiosystemet, hemma 
i TV-soffan.

Spelar allt
Du kan spela upp praktiskt taget vilka skivor du 
vill, som CD, (S)VCD, DVD, DVD+R, DVD-R, 
DVD+RW, DVD-RW och DVD+R DL. Upplev 
oslagbar flexibilitet och spela upp alla dina 
skivor på samma praktiska enhet.

Easy-fit™-kontakter
Färgkodade kontakter gör det enkelt att 
ansluta högtalare och subwoofers till 
centralenheten i hemunderhållningssystemet. 
Allt du behöver göra är att ansluta kontakterna 
till uttagen med samma färg på baksidan av 
centralenheten.

12-bitars/108 MHz video-DAC
En 12-bitars video-DAC är en överlägsen 
digital-till-analog-omvandlare som bevarar alla 
detaljer med originalbildens kvalitet. Den visar 
små nyanser och jämnare färger, vilket ger en 
mer levande och naturlig bild. Begräsningarna i 
en vanlig 10-bitars DAC blir särskilt tydliga när 
du använder en stor skärm och stora 
projektorer.
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Produktstorlek
• Kabellängd: 0 cm
• Produktens mått (B x H x D): 0 x 0 x 0 cm
• Vikt: 0 kg

Förpackningens mått
• Förpackningens mått (B x H x D): 

44,6 x 41,7 x 37,8 cm
• Nettovikt: 10,5 kg
• Bruttovikt: 12,096 kg
• Taravikt: 1,596 kg
• EAN: 87 12581 38899 7
• Antal produkter som medföljer: 1
• Förpackningstyp: Kartong

Yttre kartong
• Yttre kartong (L x B x H): 44,6 x 37,8 x 41,7 cm
• Nettovikt: 10,5 kg
• Bruttovikt: 12,096 kg
• Taravikt: 1,596 kg
• EAN: 87 12581 38899 7
• Antal konsumentförpackningar: 1

Bild/visning
• D/A-omvandlare: 12 bitar, 108 MHz
• Bildförbättring: Progressive Scan, HD (720p, 1080i, 

1080p)

Ljud
• Total effekt (RMS): 300 W
• Uteffekt (RMS): 4 x 37,5 W + 2 x 75 W
• D/A-omvandlare: 24 bitar, 192 kHz
• Frekvensåtergivning: 180–14 000 Hz
• Signal/brusförhållande: > 60 dB
• Ljudsystem: Dolby Digital, Dolby Prologic II, DTS, 

Stereo
• Equalizer-inställningar: Action, Klassisk, Konsert, 

Drama, Spel, Lounge, Rock, Sport
• Ljudförbättring: Digital klass D-Förstärkare, 

Nattläge

Videouppspelning
• Komprimeringsformat: MPEG1, MPEG2, DivX 

3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, 
WMV

• Uppspelningsmedia: DVD-video, DVD+R/+RW, 
DVD-R/-RW, Video CD/SVCD, CD-R/CD-RW

• System för videouppspelning: NTSC, PAL

Ljuduppspelning
• Komprimeringsformat: MP3, WMA
• Uppspelningsmedia: Ljud-CD, CD-R/RW, DVD+R/

+RW, DVD-R/-RW, USB-flashminne
• MP3-bithastighet: 32-256 kbit/s och VBR

Stillbildsvisning
• Bildkomprimeringsformat: JPEG
• Uppspelningsmedia: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, 

CD-R/RW, USB-flashminne
• Bildförbättring: Rotera, Zoom, Bildspel med 

musikuppspelning

Mottagare/mottagning/sändning
• Radioband: FM
• Antal förinställda ljudkanaler: 40
• RDS: Stationsnamn

Anslutningar
• Anslutningar bak: Komponentvideoutgång, AUX-

ingång, FM-antenn, SCART, Easy-Fit-
högtalaranslutningar, Kompositvideoutgång 
(CVBS), HDMI-utgång

• Främre anslutningar/sidoanslutningar: Hi-Speed 
USB, MP3 Line-in

Effekt
• Strömförsörjning: 230 V, 50 Hz
• Strömförbrukning i standby-läge: < 1 W

Högtalare
• Drivenhet för satellit-högtalare: 3 tums 

fullregisterwoofer
• Impedans för satellithögtalare: 4 ohm
• Frekvensområde för satellithögtalare: 

150–20 000 Hz
• Centerhögtalare: Magnetiskt avskärmad
• Drivenheter för centerhögtalare: 3 tums 

fullregisterwoofer
• Impedans, centerhögtalare: 8 ohm
• Frekvensområde (center): 150–20 000 Hz
• Subwooferdrivelement: 6,5 tums högeffektiv 

woofer
• Subwoofertyp: Passiv
• Subwooferimpedans: 8 ohm
• Frekvensomfång för subwoofer: 45–150 Hz

Tillbehör
• Tillbehör som medföljer: Fjärrkontroll, 2 x AAA-

batterier, SCART-kabel, FM-antenn, 
Bruksanvisning, Snabbstartguide, Garantisedel för 
hela världen

Mått
• Utrustningens mått (B x H x D): 

360 x 58 x 332 mm
• Vikt: 2,8 kg
• Surroundhögtalarens mått (B x H x D): 

103 x 203 x 71 mm
• Surroundhögtalare, vikt: 0,45 kg
• Centerhögtalarens mått (B x H x D): 

244 x 105 x 74 mm
• Centerhögtalare, vikt: 0,78 kg
• Lågbashögtalarens mått (B x H x D): 

123 x 310 x 369 mm
• Subwoofer, vikt: 3,85 kg
• Förpackningens mått (B x H x D): 

446 x 417 x 378 mm
• Vikt inkl. förpackning: 12 kg
•
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