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Home theater 2.1

DVD

HTS3201
Sunet surround puternic

de la boxe compacte
Bucuraţi-vă de filmele, muzica şi experienţa dvs. TV cu sunet virtual surround realist cu 
drivere pentru boxe la vedere şi upscaling video DVD până la 1080p prin HDMI pentru 
imagini aproape HD.

Experienţă audio minunată
• Difuzoare la vedere pentru un puternic sunet surround
• Dolby Digital pentru o experienţă cinematică totală
• Puterea de 300 W RMS oferă un sunet excelent pentru filme și muzică

Conceput pentru a spori senzaţia de cinematograf la dvs. acasă
• Design modern pentru a vă completa casa

Savuraţi toate tipurile de divertisment
• Redă DVD, VCD, CD și dispozitive USB
• HDMI pentru filme de înaltă definiţie și calitate a imaginii
• Intrare audio pentru a vă bucura de muzica de pe iPod/iPhone/player MP3
• EasyLink pentru a controla toate dispozitivele HDMI CEC printr-o singură telecomandă



 Putere 300 W RMS

Puterea de 300 W RMS oferă un sunet 
excelent pentru filme și muzică

Dolby Digital

Deoarece Dolby Digital, standardul audio 
multi-canal digital cel mai bun din lume, 
utilizează modul natural în care urechea 
procesează sunetele, veţi avea parte de sunet 
surround de cea mai bună calitate, cu repere 
spaţiale reale.

Difuzoare la vedere

Difuzoare la vedere pentru un puternic sunet 
surround

Redă toate formatele

Redă aproape orice disc și orice dispozitive 
media doriţi - indiferent că sunt DVD-uri, 
VCD-uri, CD-uri sau dispozitive USB. 
Experimentaţi confortul imbatabil al capacităţii 
excelente de redare și luxul de a partaja fișiere 
media pe televizorul dvs. sau pe sistemul home 
theater.

HDMI pentru filmele HD

HDMI este o conexiune digitală directă care 
poate transmite imagini video de înaltă 
definiţie, precum și semnal audio digital pe mai 
multe canale. Prin eliminarea conversiei în 
semnal analogic, această tehnologie oferă o 
calitate perfectă a imaginii și a sunetului, 
complet lipsită de bruiaje. Filmele la definiţie 
standard pot fi urmărite acum la rezoluţie cu 
adevărat de înaltă definiţie – asigurând mai 
multe detalii și imagini mai realiste.

Intrare audio

Intrarea audio vă permite să redaţi muzică 
ușor, direct de pe iPod/iPhone/iPad, playerul 
MP3 sau laptop printr-o conexiune simplă la 
sistemul dvs. home cinema. Pur și simplu 
conectaţi dispozitivul audio la mufa de intrare 
audio pentru a asculta muzică pe sistemul 
home cinema Philips la o calitate superioară a 
sunetului.

EasyLink

EasyLink vă permite să controlaţi mai multe 
dispozitive precum DVD playerele, playerele 
Blu-ray, televizoarele etc. cu ajutorul unei 
singure telecomenzi. Utilizează protocolul 
standard HDMI CEC pentru a partaja 
funcţionalitatea între dispozitive prin 
intermediul cablului HDMI. Prin atingerea unui 
buton, puteţi utiliza simultan toate 
echipamentele DVS. activate și conectate la 
HDMI CEC. Funcţiile ca standby și redare se 
pot efectua acum extrem de ușor.
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Accesorii
• Accesorii compatibile: Suport difuzoare STS3001
• Accesorii incluse: 2 baterii AAA, Antenă FM, Cablu 

de alimentare, Ghid de pornire rapidă (pe cutie), 
Telecomandă, Broșură cu date juridice și privind 
siguranţa, Fișa mărcilor comerciale, Manual de 
utilizare, Certificat de garanţie internaţională

Redare audio
• Format compresie: MP3, WMA
• Rate de biţi MP3: 32 - 320 kbps

Redare imagine statică
• Format compresie: JPEG
• Caracteristici superioare ale imaginii: Rotire, 

Redare diapozitive cu muzică, Zoom

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

MPEG2, MPEG4

Suport media de redare optică
• Discuri care pot fi redate: CD, CDDA, CD-R/CD-

RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, 
VCD

Format fișier
• Audio: MP3, wma
• Imagine: JPEG
• Video: avi, divX, mpeg, mpg

Conectivitate
• Conexiuni frontale/laterale: Music iLINK, USB
• Conexiuni spate: INTRARE AUX 1, Ieșire video 

compozită (CVBS), Intrare optică digitală, Mufe 
Easy-Fit pentru boxe, Priză antenă FM, Ieșire HDMI

Confort
• EasyLink (HDMI-CEC): Mapare intrare audio 

automată, Redare la o singură atingere, Mod 
standby la o singură atingere, Telecomandă-
Trecere

Dimensiuni
• Unitate principală (l x î x A): 360 x 58 x 325 mm
• Greutate unitate principală: 2,5 kg
• Boxă satelit (L x Î x A): 84,5 x 159 x 80 mm
• Greutate boxă satelit: 0,35 kg
• Lungime cablu boxă satelit: 3 m
• Subwoofer (l x î x A): 195 x 265 x 265 mm
• Greutate subwoofer: 3,2 kg
• Lungime cablu subwoofer: 3 m
• Ambalaj (l x Î x A): 470 x 345 x 377 mm
• Greutate cu ambalaj inclus: 8,7 kg

Difuzoare
• Tipuri de difuzoare: 2 boxe satelit
• Drivere per boxă satelit: 1 woofer de 2,5"
• Impedanţă difuzor satelit: 4 ohm
• Interval de frecvenţe difuzor satelit: 150 - 20k Hz
• Tip subwoofer: Pasiv
• Difuzor subwoofer: 1 woofer de 6,5"
• Interval de frecvenţe subwoofer: 20 - 150 Hz
• Impedanţă subwoofer: 8 ohm

Imagine/Ecran
• Caracteristici superioare imagine: HD (720 p, 1080 

i, 1080/24 fps), Scanare progresivă, Upscaling video

Alimentare
• Consum de energie: 55 W
• Sursă de alimentare: 220-240 V, 50 Hz
• Consum în standby: < 0,9 W

Sunet
• Setări egalizator: Jocuri, Film, Muzică, Știri, Original
• Caracteristici superioare sunet: Mod Noapte
• Sistem audio: Dolby Digital 5.1
• Putere de ieșire boxă satelit: 2 x 75 W
• Putere de ieșire subwoofer: 150 W
• Putere totală (RMS) la 30% THD: 300 W

Tuner/Recepţie/Transmisie
• Benzi pentru tuner: FM
• Număr de canale presetate: 40
•
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