
 

 

Philips
2.1 home cinema

Crystal Clear-geluid

HTS3260
Bezeten van muziek

Levensecht geluid in perfecte stijl
Geniet nog meer van films, muziek en TV met geweldige Surround Sound

Superieure luisterervaring
• Kristalhelder geluid voor uitzonderlijk zuiver en gedetailleerd geluid
• Dolby Virtual Speaker voor realistisch Surround Sound
• Het RMS-vermogen van 300 W levert geweldig geluid voor films en muziek

Ontwerp dat uw leefomgeving verfraait
• Slank ontwerp met hoogglanzende afwerking en unieke aanraakbediening
• Het compacte ontwerp dat altijd past

Geïntegreerd entertainment voor de ultieme ervaring
• Full HD 3D Blu-ray voor een overweldigende 3D-filmervaring
• Scherpere HD-beelden met HDMI 1080p
• MP3 Link speelt muziek af vanaf draagbare mediaspelers



 Full HD 3D Blu-ray

Ga volledig op in 3D-films in uw eigen 
woonkamer met deze Full HD 3D-TV. Active 
3D maakt gebruik van de nieuwste generatie 
snel wisselende displays voor levensechte 
diepte en een realistisch beeld in 1080 x 1920 
Full HD-resolutie. Met de speciale bril, 
waarvan het linker- en rechterglas synchroon 
met de wisselende beelden open en dicht gaan, 
wordt een Full HD 3D-effect verkregen in uw 
home cinema. U kunt tegenwoordig kiezen uit 
een uitgebreide collectie 3D-topfilms op Blu-
ray. Daarnaast wordt Surround Sound bij Blu-
ray niet gecomprimeerd en is het geluid bijna 
niet van de realiteit te onderscheiden.

Crystal Clear-geluid

Met Philips Crystal Clear kunt u nu elk 
geluidsdetail waarnemen en waarderen, zoals 
het hoort te klinken en zoals de artiest of 
regisseur het heeft bedoeld. Crystal Clear 
geeft de geluidsbron weer - of dit nu een 
actiefilm, musical of live-uitvoering is - 
getrouw, nauwkeurig en zonder vervorming. 
Philips home cinema-systemen met Crystal 
Clear beperken de geluidsverwerking tot een 
minimum en behouden de zuiverheid van de 
oorspronkelijke audiocontent. Als resultaat 

worden uw orden getrakteerd op een grotere 
sonische accuratesse.

Dolby Virtual Speaker

Dolby Virtual Speaker is een geavanceerde 
virtualiseringstechnologie voor geluid die een 
vol en meeslepend Surround Sound 
produceert via een systeem met twee 
luidsprekers. Zeer geavanceerde ruimtelijke 
algoritmes repliceren de geluidskenmerken die 
in een ideale 5.1-kanaals geluidsomgeving 
voorkomen op nauwgezette wijze. De 
weergave van DVD's is verbeterd door de 2-
kanaals geluidsomgeving uit te breiden. Elke 
hoogwaardige stereobron wordt omgezet in 
levensecht, meerkanaals Surround Sound als 
de bron wordt gecombineerd met Dolby 
ProLogic II-geluidsverwerking. U hoeft geen 
extra luidsprekers, kabels of standaarden voor 
luidsprekers aan te schaffen om te kunnen 
genieten van een ruimtevullend geluid.

RMS-vermogen van 300 W

Het RMS-vermogen van 300 W levert geweldig 
geluid voor films en muziek

Scherpere HD-beelden

Upscaling tot 1080p met HDMI zorgt voor 
glasheldere beelden. Films in standaarddefinitie 
kunnen nu in echte HD-resolutie worden 
weergegeven. Hierdoor geniet u van nog meer 
details en natuurgetrouwere beelden. 
Progressive Scan ("p" in "1080p") maakt een 
einde aan de lijnstructuur die aanwezig is op 
vrijwel alle TV-schermen en zorgt op deze 
manier voor continu scherpe beelden. 
Bovendien zorgt HDMI voor een 
rechtstreekse digitale verbinding die zowel 
ongecomprimeerde digitale HD-video als 
digitaal meerkanaals geluid kan weergeven, 
zonder dat deze eerst naar analoog moet 
worden omgezet. Hierdoor hebt u een 
perfecte beeld- en geluidskwaliteit, volledig 
storingsvrij.

MP3 Link

Met MP3 Link kunt u direct MP3-bestanden 
vanaf uw draagbare mediaspeler op uw home 
cinema-systeem afspelen. Sluit uw draagbare 
MP3-speler gewoon aan op de ingebouwde 
MP3 Link-aansluiting en geniet van uw MP3-
muziek in superieure geluidskwaliteit dankzij 
het Philips home cinema-systeem. MP3 Link 
brengt uw draagbare muziek tot leven in uw 
woonkamer.
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Accessoires
• Meegeleverde accessoires: Afstandsbediening, FM-

antenne, Gebruiksaanwijzing, Snelstartgids, 
Wereldwijde garantiekaart, Batterijen voor 
afstandsbediening, CVBS Video-kabel, Netsnoer

Audioweergave
• Compressie-indeling: MP3, WMA
• MP3-bitsnelheden: 112 kbps - 320 kbps
• Media afspelen: Audio-CD, CD-R/RW, DVD+R/

+RW, DVD-R/-RW, MP3-CD, USB Flash Drive, 
DVD+R/-R DL

Connectiviteit
• Aansluitingen aan de voor- en zijkant: USB, MP3-

lijningang
• Aansluitingen aan de achterkant: AUX-ingang, 

Stereoconnectoren met klikaansluiting, Composiet 
video-uitgang (CVBS), FM-antenne, HDMI 1.4-
uitgang (3D Blu-ray), LAN

Afmetingen
• Diepte van de voorluidspreker: 114 mm
• Hoogte van de voorluidspreker: 311 mm
• Breedte van de voorluidspreker: 114 mm
• Afmetingen van verpakking (B x H x D): 

570 x 335 x 400 mm
• Afmetingen van set (B x H x D): 

360 x 58 x 351 mm
• Afmetingen van subwoofer (B x H x D): 

123 x 309 x 369 mm

Luidsprekers
• Frequentie van satellietluidsprekers: 150 - 

20.000 Hz
• Satellietluidsprekerimpedantie: 4 ohm
• Frequentiebereik subwoofer: 40 - 150 Hz

• Subwooferimpedantie: 4 ohm
• Subwoofertype: Passief

Vermogen
• Energieverbruik: 55 W
• Stroomvoorziening: 220 - 240 V, 50 Hz
• Stroomverbruik in stand-bystand: < 0,9 W

Geluid
• Frequentiebereik: 20 - 20.000 Hz
• Signaal-ruisverhouding: > 65 dB
• Geluidsverbetering: Nachtstand, Treble- en 

basregeling
• Geluidssysteem: Dolby Prologic II, Stereo, Dolby 

Digital 5.1, Dolby True HD, Dolby Virtual speaker, 
DTS HD, Dolby Digital Plus

• Totaal vermogen (RMS): 300 W
• Equalizer-instellingen: Actie, Classic, Concert, 

Drama, Jazz, Rock, Sport

Stilstaande beelden weergeven
• Compressieformaat van foto: JPEG, HD JPEG, GIF
• Beeldverbetering: Roteren, Diapresentatie met 

muziek, Zoom
• Media afspelen: CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-

R/-RW, USB Flash Drive

Tuner/ontvangst/transmissie
• Radioband: FM

Videoweergave
• Compressie-indelingen: avi, DivX Ultra, MPEG1, 

MPEG2, MPEG4, MKV
• Media afspelen: CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, 

DVD-R/-RW, DVD-video, USB Flash Drive, Video-
CD/SVCD, BD-video, BD-R/RE 2.0

•
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