
 

 

Philips
2.1-hemmabiosystem

DVD-uppspelning

HTS3220
Besatt av ljud

Verklighetstroget liv på ett perfekt sätt
Få fantastiskt surroundljud för film, musik och TV! Det här är det snyggaste 
hemmabiosystemet med flera underhållningsfunktioner någonsin, med läcker design med 
glaspaneler.

Överlägsen lyssnarupplevelse
• Kristallklart ljud för fantastiskt klart och detaljrikt ljud
• Dolby Virtual Speaker för realistiskt surroundljud
• 350 W RMS-effekt ger ett fantastiskt ljud för filmer och musik

Utvecklad för att förhöja din hemmiljö
• Stilren design med glaspaneler
• Kompakt design som passar med din platt-TV
• Flexibel placering på vägg, bord eller stativ

Anslut och njut av all din underhållning
• Skarpare HD-bilder med HDMI 1080p
• 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
• EasyLink för att styra alla HDMI CEC-enheter med en enda fjärrkontroll
• Dockningsenhet som tillval för bekväm uppspelning från iPod/iPhone



 Crystal Clear Sound

Med Philips Crystal Clear Sound får du chansen 
att uppfatta varje detalj i ljudet precis så som 
artisten eller regissören avsett! Crystal Clear 
Sound återskapar ljudkällan – oavsett om det 
är en actionfilm, en musikal eller 
liveframträdande – naturtroget, precist och 
utan distorsion. Philips hemmabiosystem med 
Crystal Clear Sound minimerar 
ljudbearbetningen för att behålla ljudkällans 
renhet. Resultatet blir exaktare ljud i dina 
öron.

Dolby Virtual Speaker

Dolby Virtual Speaker är en avancerad teknik 
för ljudvirtualisering som producerar ett fylligt 
surroundljud från ett system med två 
högtalare. Mycket avancerade rumsliga 
algoritmer reproducerar ljudegenskaperna 
som förekommer i en idealisk 5.1-kanalsmiljö. 
DVD-uppspelningen förbättras genom att den 
2-kanaliga miljön expanderas. I kombination 
med Dolby Pro Logic II-bearbetning omvandlas 
högkvalitativt stereoljud till verklighetstroget, 
flerkanaligt surroundljud. Du behöver inte 
köpa extra högtalare, sladdar eller 
högtalarstativ för att få ljud som fyller hela 
rummet.

350 W RMS-effekt

350 W RMS-effekt ger ett fantastiskt ljud för 
filmer och musik

Stilren design

Stilren design med glaspaneler

Kompakt design

Kompakt design som passar med din platt-TV

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.

Skarpare HD-bilder

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.

Dockningsenhet som tillval

Anslut dockningsenheten till ditt 
hemmabiosystem och njut av musik, video och 
bilder från dina iPod-enheter och iPhone. 
Dockningsenheten säljs som tillval.
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Tillbehör
• Kompatibla tillbehör: DCK3060-docka för iPod/

iPhone
• Tillbehör som medföljer: Batterier för 

fjärrkontrollen, SCART-adapter, FM-antenn, 
Nätkabel, Snabbstartguide, Fjärrkontroll, 
Bruksanvisning, Videokabel, Garantisedel för hela 
världen

Ljuduppspelning
• Komprimeringsformat: MP3, WAV, WMA
• MP3-bithastighet: 32–320 kbit/s

Stillbildsvisning
• Komprimeringsformat: JPEG, JPEG HD, JPEG 

Progressive
• Bildförbättring: Rotera, Bildspel med 

musikuppspelning, Zoom

Videouppspelning
• Komprimeringsformat: DivX Ultra, MPEG1, 

MPEG2, MPEG4, XviD, WMV SD
• System för videouppspelning: NTSC, PAL

Optiska uppspelningsmedier
• Uppspelningsbara skivor: CD, CDDA, CD-R/CD-

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

Filformat
• Ljud: MP3, wma
• Bild: JPEG, JPG
• Video: asf, avi, divx, mpeg, mpg, wmv

Anslutningar
• Främre anslutningar/sidoanslutningar: Uttag för 

iPod/iPhone, MP3 Link, USB
• Anslutningar bak: AUX IN 1, Kompositvideoutgång 

(CVBS), Digital koaxial ingång, Easy-Fit-
högtalaranslutningar, FM-antennuttag, HDMI-
utgång, Subwooferutgång

Bekvämlighet
• EasyLink (HDMI-CEC): Automatisk 

ljudingångsmappning, Uppspelning med en 
knapptryckning, Standby med en knapptryckning, 
Fjärrkontrollvidarekoppling

Mått
• Huvudenhet (B x H x D): 360 x 190 x 65 mm
• Huvudenhetens vikt: 2,2 kg
• Satellithögtalare (B x H x D): 112 x 309,5 x 

112 mm
• Satellithögtalare, vikt: 1 kg
• Satellithögtalare, kabellängd: 2 m
• Subwoofer (B x H x D): 182 x 300 x 345 mm
• Subwoofer, vikt: 5,5 kg
• Subwooferns kabellängd: 3 m
• Förpackning (B x H x D): 393 x 353 x 563 mm
• Vikt inkl. förpackning: 12,8 kg

Högtalare
• Högtalartyper: 2 x satellithögtalare
• Element per satellithögtalare: 1 x 2-tums 

diskantelement, 2 x 3 tums woofers
• Frekvensområde för satellithögtalare: 150 - 20k Hz
• Impedans för satellithögtalare: 8 ohm
• Subwoofertyp: Aktivitet
• Frekvensomfång för subwoofer: 35 - 200 Hz
• Subwooferimpedans: 8 ohm

Bild/visning
• Bildförbättring: HD (720p, 1080i, 1080p), 

Progressive Scan, Förbättrad videoupplösning

Effekt
• Strömförbrukning: 40 W
• Strömförsörjning: 220–240 V, 50 Hz
• Strömförbrukning i standby-läge: < 0,3 W

Ljud
• Equalizer-inställningar: Action, Classic, Konsert, 

Drama, Jazz, Rock, Sport
• Frekvensåtergivning: 20–20k Hz
• Signal/brusförhållande: > 65 dB
• Ljudförbättring: Dolby Digital Prologic II, Dolby 

Virtual Speaker, Nattläge, Diskant-, medel- och 
baskontroll

• Ljudsystem: Dolby Digital 5.1, DTS 96/24, Stereo, 
DTS Digital Surround

• Total effekt RMS @ 30 % THD: 350 W

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