
 

 

Philips
Система за домашно 
кино 5.1

300 W RMS мощност
Възпроизвеждане на DVD

HTS3180
Забележителен съраунд звук с превъзходна яснота
Точно като във филмите
Отпуснете се и се потопете във филмите от своята всекидневна. Наслаждавайте се 
на висококачествен многоканален съраунд звук от USB устройства и практически 
от всеки тип диск.

Вдъхнете живот на звука и видеото
• Обемен звук Dolby Digital и Pro Logic II
• Усъвършенстван усилвател клас D за компактен и мощен звук

Свържете и се насладете на няколко източника
• USB Media Link за възпроизвеждане на мултимедия от USB флаш устройства

Лесно инсталиране
• Една връзка RGB през SCART за висококачествено видео
• Съединители Easy-fit™ с цветно кодиране за лесно свързване

Възпроизвежда всичките ви филми и музика
• Сертифициран за DivX Ultra за подобрено възпроизвеждане на DivX видео
• Вграден FM тунер
• Възпроизвежда формати DivX, MP3, WMA и снимки от цифров фотоапарат (JPEG)
• Възпроизвежда CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, DVD+R DL



 Сертифициран за DivX Ultra
Благодарение на поддръжката на DivX можете да 
се наслаждавате на DivX кодирано видео в 
комфортната обстановка на вашия хол. Форматът 
DivX е базиран на MPEG4 видеокомпресия, която 
позволява записването на големи файлове като 
филми, филмова музика и музикални клипове на 
носители като CD-R/RW и DVD записваеми 
дискове. DivX Ultra съчетава възпроизвеждане на 
DivX с ценни функции като вградени субтитри, 
различни езици за аудиоканала, множество 
записи и менюта в единен удобен файлов формат.

Dolby Digital и Pro Logic II
Вграденият декодер за Dolby Digital премахва 
нуждата от външен декодер, като обработва 
всичките шест канала звукова информация, за да 
осигури пространствено звуково усещане и 
поразително естествено чувство за реализъм и 
динамика на обкръжението. Dolby Pro Logic II 
осигурява петканален звук от произволен 
източник на стереосигнал.

Усъвършенстван усилвател клас D
Усъвършенстван усилвател клас D за компактен и 
мощен звук

Връзка RGB през SCART
RGB през Scart е кабелна връзка, която осигурява 
лесно свързване за висококачествен изходящ 
видео сигнал.

Възпроизвежда всичко
Възпроизвеждайте практически всеки 
мултимедиен формат - бил той DivX, MP3s, WMA 
или JPEG. Убедете се в ненадминатото удобство 
на големите възможности за възпроизвеждане и в 
лукса да показвате мултимедийните си файлове 
на телевизора или на системата за домашно кино 
- в уютната обстановка на вашата дневна.

Възпроизвежда всичко
Възпроизвеждайте практически всеки вид диск - 
бил той CD, (S)VCD, DVD, DVD+R, DVD-R, 
DVD+RW, DVD-RW или DVD+R DL. Убедете се 
в ненадминатата гъвкавост и удобство да 
възпроизвеждате всичките си дискове на едно 
устройство.

Съединители Easy-fit™
Цветово кодираните съединители за 
високоговорителите осигуряват просто и 
предразполагащо потребителя решение за 
свързване на високоговорителите и събуфера към 
централното устройство на системата чрез 
просто включване на съединителите в кодирания 
със съответния им цвят интерфейс на гърба на 
централното устройство.
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Акценти
• Предни/странични букси за свързване: USB
Картина/дисплей
• Цифрово-аналогов преобразувател: 12 бита, 108 

MHz

Звук
• Обща мощност (RMS): 300 W
• Изходна мощност (RMS): 6 x 50 W
• Цифрово-аналогов преобразувател: 24 битов, 

192 kHz
• Честотен обхват: 40-20000 Hz
• Съотношение сигнал/шум: > 60 dB
• Звукова система: Dolby Digital, Dolby Prologic II, 
Стерео

• Подобрение на звука: Цифров усилвател клас 
"D", Нощен режим

• Настройки на еквалайзера: Екшън, Класическа, 
Концерт, Драма, Игри, Лондж, Рок, Спорт

Възпроизвеждане на видео
• Носители за възпроизвеждане: CD-R/CD-RW, 

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

• Формати на компресиране: MPEG1, MPEG2, 
DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX 
Ultra, MPEG4

• Система за възпроизвеждане на видеодискове: 
PAL, NTSC

Аудио възпроизвеждане
• Носители за възпроизвеждане: Аудио CD, CD-

R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
• Формат на компресиране: MP3, WMA
• MP3 побитови скорости: 32-256 kbps и VBR

Възпроизвеждане на стоп-кадър
• Носители за възпроизвеждане: DVD+R/+RW, 

CD-R/RW, DVD-R/-RW
• Формат за компресиране на картини: JPEG
• Подобрение на картината: Завъртане, 
Мащабиране, Слайдшоу с възпроизвеждане на 
музика

Тунер/приемане/предаване
• Честотни диапазони на тунера: FM

Възможности за свързване
• Задни конектори: Изход за композитно видео 

(CVBS), FM антена, Вход AUX, Конектори за 
тонколони Easy-Fit, SCART

Мощност
• Електрозахранване: 50 Hz, 220-240 V
• Мощност на потребление в режим на 
готовност: < 1 W

• Консумирана мощност: 40 W

Високоговорители
• Сателитни мембрани на високоговорителите: 3" 
широколентов високоговорител

• Импеданс на сателитен високоговорител: 4 ома
• Честотен диапазон на сат. високоговорител: 

150-20000 Hz
• Централен високоговорител: Магнитно 
екраниран

• Говорители в централната колона: 3" 
широколентов високоговорител

• Импеданс на централен високоговорител: 8 ома
• Честотен диапазон на центр. високоговорител: 

150-20000 Hz
• Мембрана на събуфъра: 6,5" високоефективен 
нискочестотен високоговорител

• Тип на събуфъра: Пасивен
• Импеданс на събуфъра: 8 ома
• Честотен диапазон на събуфъра: 45 - 150 Hz

Аксесоари
• Аксесоари в комплекта: Дистанционно 
управление, 2 бр. батерии тип AAA, CVBS видео 
кабел, FM антена, Ръководство за потребителя, 
Ръководство за бързо инсталиране, Листовка с 
гаранция за цял свят

Размери
• Габарити на апарата (Ш x В x Д): 

360 x 55 x 332 мм
• Тегло на апарата: 2,64 кг
• Габарити на съраунд високоговорителите 

(Ш x В x Д): 100 x 100 x 75 мм
• Тегло на съраунд високоговорителя: 0,47 кг
• Габарити на централния високоговорител 

(Ш x В x Д): 100 x 100 x 75 мм
• Тегло на централния високоговорител: 0,66 кг
• Габарити на събуфъра (Ш x В x Д): 

123 x 310 x 369 мм
• Тегло на събуфъра: 3,875 кг
• Габарити на опаковката (Ш x В x Д): 

564 x 302 x 380 мм
• Тегло вкл. опаковката: 11,3 кг
•
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