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HTS3251
Πανίσχυρος ήχος Surround από μικρά ηχεία
από μικρό ηχείο
Απολαύστε ταινίες, μουσική και τηλεοπτικές εκπομπές με κορυφαίο ήχο Surround, 
χάρη στους εκτεθειμένους οδηγούς ηχείων.

Εξαιρετική ακουστική εμπειρία
• Εκτεθειμένοι οδηγοί για κρυστάλλινο ήχο
• Dolby TrueHD και DTS-HD για ήχο surroung υψηλής πιστότητας
• Η ισχύς RMS 300W προσφέρει εξαιρετικό ήχο για ταινίες και μουσική

Ενισχύει την κινηματογραφική εμπειρία στο σπίτι σας
• Μοντέρνα σχεδίαση που συμπληρώνει τη διακόσμηση του σπιτιού σας

Απλώς απολαύστε την ψυχαγωγία σας
• Αναπαράγει δίσκους Blu-ray, DVD, VCD, CD και συσκευές USB
• HDMI σημαίνει βίντεο υψηλής ευκρίνειας
• Music iLink για να απολαμβάνετε μουσική από iPod/iPhone/MP3 player
• EasyLink για χειρισμό όλων των συσκευών HDMI CEC μέσω ενός μόνο τηλεχειριστηρίου
• Αποκτήστε εύκολα πρόσβαση στα αγαπημένα σας βίντεο στο YouTube και στις 
αγαπημένες σας φωτογραφίες στο Picasa



 Ισχύς RMS 300W

Η ισχύς RMS 300W προσφέρει εξαιρετικό 
ήχο για ταινίες και μουσική

Dolby TrueHD και DTS-HD

Το Dolby TrueHD και το DTS-HD Master 
Audio Essential παράγουν εκπληκτικό ήχο 
από δίσκους Blu-ray. Ο ήχος που 
αναπαράγεται είναι σχεδόν πανομοιότυπος 
με τον ήχο του κύριου αντιγράφου του 
στούντιο για την ποιότητα ακρόασης που 
προοριζόταν αρχικά. Τo Dolby TrueHD και 
το DTS-HD Master Audio Essential 
ολοκληρώνουν την εμπειρία ψυχαγωγίας 
υψηλής ευκρίνειας.

Εκτεθειμένοι οδηγοί

Εκτεθειμένοι οδηγοί για κρυστάλλινο ήχο

Παίζει τα πάντα

Αναπαράγετε σχεδόν κάθε δίσκο και φορμά 
μέσων που επιθυμείτε - είτε πρόκειται για 
δίσκους Blu-ray, DVD, VCD, CD είτε για 
συσκευές USB. Απολαύστε την αξεπέραστη 
εμπειρία απίστευτης δυνατότητας 
αναπαραγωγής και την πολυτέλεια 
διαμοιρασμού αρχείων μέσων στην 
τηλεόραση ή το σύστημα Home Cinema.

Πρόσβαση στο YouTube και το Picasa

Δείτε στην τηλεόρασή σας βίντεο από το 
YouTube και φωτογραφίες από το Picasa. 
Απολαύστε την τεράστια συλλογή 
διαδικτυακών βίντεο σε μια μεγάλη οθόνη, 
χωρίς να ανοίξετε καν τον υπολογιστή σας. 
Βεβαιωθείτε μόνο ότι η συσκευή Blu-ray ή το 
σύστημα οικιακού κινηματογράφου είναι 
συνδεδεμένο στο Διαδίκτυο, είτε ασύρματα 
μέσω Wi-Fi είτε ενσύρματα στην υποδοχή 
LAN, καθίστε αναπαυτικά και απολαύστε τα 
καλύτερα από το YouTube και το Picasa.

HDMI για ταινίες HD

Το HDMI είναι μια απευθείας ψηφιακή 
σύνδεση που μπορεί να μεταφέρει ψηφιακό 

βίντεο HD, καθώς και ψηφιακό πολυκάναλο 
ήχο. Καταργώντας τη μετατροπή σε 
αναλογικά σήματα, αποδίδει τέλεια ποιότητα 
εικόνας και ήχου, απαλλαγμένη από 
οποιοδήποτε παράσιτο. Απολαύστε ταινίες 
τυπικής ευκρίνειας σε πραγματική ανάλυση 
υψηλής ευκρίνειας, εξασφαλίζοντας 
περισσότερες λεπτομέρειες και πιστότερες 
εικόνες.

Music iLink

Η ψηφιακή είσοδος Music iLink της Philips 
σάς επιτρέπει να αναπαράγετε εύκολα τη 
μουσική σας απευθείας από συσκευές iPod/
iPhone/iPad, MP3 player, ή από φορητό 
υπολογιστή, μέσω μιας απλής σύνδεσης με 
το σύστημα home cinema. Απλώς συνδέστε 
τη συσκευή ήχου με την είσοδο Music iLink 
και απολαύστε τη μουσική σας με την 
ανώτερη ποιότητα ήχου που παρέχει το 
σύστημα home cinema της Philips.

EasyLink

To EasyLink σάς επιτρέπει να ελέγχετε 
πολλαπλές συσκευές με ένα χειριστήριο. 
Χρησιμοποιεί το βιομηχανικό πρωτόκολλο 
HDMI CEC για διαμοιρασμό λειτουργιών 
μεταξύ συσκευών μέσω του καλωδίου 
HDMI. Με το πάτημα ενός κουμπιού, 
μπορείτε να χειρίζεστε ταυτόχρονα όλο το 
συνδεδεμένο εξοπλισμό σας με δυνατότητα 
HDMI CEC. Λειτουργίες όπως η αναμονή και 
η αναπαραγωγή μπορούν τώρα να 
πραγματοποιούνται με απόλυτη άνεση.
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Αξεσουάρ
• Συμβατά εξαρτήματα: Βάση ηχείων STS3001
• Συμπεριλαμβανόμενα αξεσουάρ: 2 μπαταρίες 

AAA, Κεραία FM, Καλώδιο ρεύματος, Οδηγός 
γρήγορης έναρξης (στη συσκευασία), 
Τηλεχειριστήριο, Φυλλάδιο ασφαλείας και 
νομικών διατάξεων, Φύλλο εμπορικών σημάτων, 
Εγχειρίδιο χρήσεως, Φυλλάδιο παγκόσμιας 
εγγύησης

Αναπαραγωγή ήχου
• Φορμά συμπίεσης: AAC, MP3, WAV, WMA
• Ρυθμός bit MP3: 32 - 320kbps

Αναπαραγωγή ακίνητης εικόνας
• Φορμά συμπίεσης: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG 

Progressive, PNG
• Βελτίωση εικόνας: Περιστροφή, Slideshow με 
αναπαραγωγή μουσικής, Ζουμ

Αναπαραγωγή βίντεο
• Φορμά συμπίεσης: AVCHD, DivX Plus HD, 

MPEG1, MPEG2, MPEG4

Optical Playback Media
• Αναπαραγόμενοι δίσκοι: AVCHD, BD, BD R / BD 

RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/
+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Φορμά αρχείων
• Ήχος: aac, mka, mp3, wma
• Εικόνας: GIF, JPEG, JPG
• Βίντεο: asf, avi, divx, mkv, mp4, mpeg, mpg

Συνδεσιμότητα
• Μπροστινές / πλαϊνές υποδοχές σύνδεσης: 

Music iLINK, USB
• Πίσω συνδέσεις: AUX IN 1, Έξοδος σύνθετου 
σήματος βίντεο (CVBS), Ψηφιακή ομοαξονική 
είσοδος ήχου, Ψηφιακή οπτική είσοδος, 
Υποδοχές ηχείων Easy-Fit, Ethernet, Υποδοχή 
κεραίας FM, Έξοδος HDMI 1.4 (ARC)

Ευκολία
• EasyLink (HDMI-CEC): Κανάλι επιστροφής ήχου, 
Αυτόματη αντιστοίχιση εισόδων ήχου, 
Αναπαραγωγή με ένα πάτημα, Αναμονή με ένα 
πάτημα, Τηλεχειριστήριο Passthrough

• Λειτουργίες HDMI: Κανάλι επιστροφής ήχου 
(ARC), Τύπος περιεχομένου, Deep Color

Διαστάσεις
• Κύρια μονάδα (Π x Υ x Β): 360 x 58 x 325 χιλ.
• Βάρος κύριας μονάδας: 2,5 κ.
• Ηχείο-δορυφόρος (Π x Υ x Β): 84,5 x 159 x 

80 χιλ.
• Βάρος ηχείου-δορυφόρου: 0,35 κ.
• Μήκος καλωδίου ηχείου-δορυφόρου: 3 m
• Υπογούφερ (Π x Υ x Β): 195 x 265 x 265 χιλ.
• Βάρος υπογούφερ: 3,20 κ.
• Μήκος καλωδίου υπογούφερ: 3 m
• Συσκευασία (Π x Υ x Β): 470 x 345 x 377 χιλ.
• Βάρος με την συσκευασία: 8,7 κ.

Ηχεία
• Τύποι ηχείων: 2 x Δορυφορικά ηχεία
• Οδηγοί ανά δορυφορικό ηχείο: Γούφερ 1 x 2,5"
• Αντίσταση ηχείου-δορυφόρου: 4 ohm
• Εύρος συχνοτήτων ηχείου δορυφόρου: 150 - 

20k Hz
• Τύπος υπογούφερ: Παθητικό
• Οδηγός υπογούφερ: Γούφερ 1 x 6,5"
• Εύρος συχνοτήτων υπογούφερ: 20 - 150 Hz
• Αντίσταση υπογούφερ: 8 ohm

Εικόνα/Οθόνη
• Βελτίωση εικόνας: HD (720p, 1080i, 1080p/24fps), 
Προοδευτική σάρωση, Αύξηση κλιμάκωσης 
εικόνας

Ρεύμα
• Κατανάλωση ρεύματος: 60 W
• Τροφοδοσία ρεύματος: 220-240 V, 50 Hz
• Κατανάλωση ρεύματος κατά την αναμονή: < 0,9 

W

Ήχος
• Ρυθμίσεις ισοσταθμιστή: Παιχνίδι, Ταινία, 
Μουσική, Ειδήσεις, Αρχικό

• Ενίσχυση ήχου: Dolby Digital Prologic II, Ηχείο 
Dolby Virtual, Νυκτερινή λειτουργία, Έλεγχος 
πρίμων, μεσαίων και μπάσων

• Σύστημα ήχου: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital 
Plus, Dolby True HD, DTS Digital Surround, Ήχος 
υψηλής ανάλυσης DTS-HD, DTS-HD Master 
Audio Essential

• Ισχύς εξόδου δορυφορικού ηχείου: 2 x 75 W
• Ισχύς εξόδου υπογούφερ: 150 W
• Συνολική ισχύς RMS στο 30% THD: 300 W

Δέκτης/Λήψη/Μετάδοση
• Ζώνες δέκτη: FM
• Αριθμός προρυθμισμένων καναλιών: 40
•
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* Για να αναβαθμιστείτε και να μπορείτε να συνδεθείτε σε YouTube 
και Picasa, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.philips.com/support

* Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε το 
www.philips.com/blu-ray

http://www.philips.com

