
 

 

Philips
2.1-hjemmekino

3D Blu-ray
klart for iPod/iPhone

HTS3261
Flott klarhet for filmer og musikk

Lidenskap for lyd
Nyt hver eneste lyddetalj i favorittfilmene og favorittmusikken med dette kompakte 3D-
Blu-ray-hjemmekinoanlegget. Mineralbaserte høyttalermembraner er innebygd i 
høyttalerne og gir svært klare lyddetaljer.

Flott lydopplevelse
• Mineralbaserte høyttalermembraner for ekstra klarhet
• Klasse D-forsterker for dynamisk og klar lyd
• Dolby TrueHD og DTS-HD for surroundlyd med Hi-Fi
• 400 W RMS-effekt gir flott lyd for filmer og musikk

Utformet for å gi deg en bedre kinoopplevelse hjemme
• Berøringspanel for intuitiv avspilling og volumkontroll
• Kompakt design som passer sammen med flat-TVen

Nyt all underholdningen
• Full HD 3D-Blu-ray for en altoppslukende 3D-filmopplevelse
• Smart TV så du kan glede deg over elektroniske tjenester og få tilgang til multimedia på TVen
• Music iLink – nyt musikk fra Pod/iPhone/MP3-spiller
• Høyhastighets USB 2.0-kobling spiller av video/musikk fra USB-flashstasjon
• EasyLink som kontrollerer alle HDMI CEC-enheter via én fjernkontroll
• WiFi-tilbehør som ekstrautstyr for tilkobling til Internett



 Mineralbaserte høyttalermembraner

Mineralbaserte høyttalermembraner for ekstra 
klarhet

Klasse D-forsterker

Klasse D-forsterker tar et analogt signal, 
konverterer det til et digitalt signal og 
forsterker deretter signalet digitalt. Signalet 
går deretter inn i et demoduleringsfilter som 
produserer den endelige lyden. Den 
forsterkede digitale lyden har alle fordelene 
ved digital lyd, inkludert forbedret lydkvalitet. I 
tillegg har klasse D digital forsterker mer enn 
90 % høyere effektivitet enn vanlige AB-
forsterkere. Denne høye effektiviteten gir en 
kraftig forsterker som tar liten plass.

Dolby TrueHD og DTS-HD

Dolby TrueHD og DTS-HD Master Audio 
Essential gir den flotteste lyden fra Blu-ray-
platene. Lydgjengivelsen kan nesten ikke skilles 
fra studiomasterlyden, slik at du hører lyden 
slik de som laget den, vil at du skal høre den. 

Dolby TrueHD og DTS-HD Master Audio 
Essential gjør underholdningsopplevelsen med 
høy definisjon komplett.

400 W RMS-effekt

400 W RMS-effekt gir flott lyd for filmer og 
musikk

Berøringspanel for avspilling

Med intuitive berøringspanelkontroller kan du 
kontrollere volumet i tillegg til andre 
avspillingsalternativer ved å trykke på de 
berøringsfølsomme kontrollene på 
frontpanelet.

Full HD 3D-Blu-ray

La deg trollbinde av 3D-filmer i stuen din med 
en Full HD 3D-TV. Active 3D bruker den 
nyeste generasjonen av hurtig visning for 
virkelighetsnær dybde og realisme i Full 
1080 x 1920 HD-oppløsning. Seeropplevelsen 
i Full HD 3D skapes ved å se på disse bildene 
gjennom spesialbriller som er innstilt for å åpne 

og lukke den venstre og høyre linsen 
synkronisert med bildene som endres. 
Førsteklasses 3D-filmutgivelser på Blu-ray 
tilbyr et bredt utvalg av høy kvalitet. Blu-ray gir 
også ukomprimert surroundlyd, slik at 
lydopplevelsen blir utrolig virkelig.

Smart TV

Philips-hjemmekinoanlegg med Smart TV gir 
deg en rekke forbedrede funksjoner, inkludert 
Net TV, DLNA og MyRemote. Net TV gir et 
bredt utvalg av elektronisk informasjon og 
underholdning til TVen din. Bare velg Net TV 
på hjemmemenyen og begynn å søke etter 
tjenester, for eksempel butikker for video-on-
demand* for å få de nyeste utgivelsene i HD og 
reprise-TV. Med DLNA får du tilgang til bilder, 
musikk og filmer som er lagret på PCen, mens 
du sitter i sofaen. Finner du ikke 
fjernkontrollen? Da kan du bruke 
smarttelefonen eller nettbrettet til å 
kontrollere hjemmekinoanlegget via appen 
MyRemote fra Philips.

Music iLink

Philips Music iLink gjør at du enkelt kan spille 
av musikken din direkte fra en iPod/iPhone/
iPad, MP3-spiller eller bærbar PC via en enkel 
tilkobling til hjemmekinoanlegget. Det er bare 
å koble lydenheten til Music iLink-kontakten, 
og nyte musikken din med den overlegne 
lydkvaliteten til Philips-hjemmekinoanlegget.
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Tilbehør
• Kompatibelt tilbehør: DCK3060 dokkingstasjon 

for iPod/iPhone, WUB1110 Wi-Fi USB-adapter
• Vedlagt tilbehør: Batterier til fjernkontroll, CVBS-

videokabel, FM-antenne, Music iLINK-kabel, 
Nettledning, Hurtigstart-guide, Fjernkontroll, 
Verdensomfattende garantihefte

Matchende Philips-TVer*
• 3000-serien: 32PFL3606, 42PFL3606

Lydavspilling
• Komprimeringsformat: AAC, MP3, WAV, WMA
• MP3-bithastigheter: 32–320 kbps

Stillbildevisning
• Komprimeringsformat: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG 

Progressive, PNG
• Bildeforbedring: Snu, Lysbildefremvisning med 

musikkavspilling, Zoom

Videoavspilling
• Komprimeringsformater: AVCHD, DivX Plus HD, 

MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV HD, WMV SD

Optiske avspillingsmedier
• Plater som kan spilles: AVCHD, BD, BD R / BD RE, 

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

Filformat
• Lyd: aac, mka, MP3, wma
• Bilde: GIF, JPEG, JPG
• Video: asf, avi, divx, mkv, mp4, mpeg, mpg, wmv

Tilkoblingsmuligheter
• Smart TV: DLNA, MyRemote, Net TV
• Front-/sidetilkoblinger: Music iLINK, USB
• Tilkoblinger bak: AUX-inngang 1, AUX-inngang 2, 

Utgang for komposittvideo (CVBS), Digital 
koaksialinngang, Digital optisk inngang, Easy-Fit-
høyttalertilkobling, Ethernet, Kontakt for FM-
antenne, HDMI 1.4-utgang (ARC), Kontakt for 
iPod-/iPhone-dokk, SD-/SDHC-kortspor, Wi-Fi-
USB-spor

Anvendelighet
• EasyLink (HDMI-CEC): 21:9-format med støtte for 

teksting, Audio Return Channel, Automatisk 
lydinngangskalibrering, Dynamisk Lipsync, Ettrykks 
avspilling, Ettrykks standby, 
Fjernkontrollgjennomgang

• HDMI-funksjoner: 3D, Audio Return Channel 
(ARC), Innholdstype, Deep Color

Mål
• Hovedenhet (B x H x D): 360 x 58 x 315 mm
• Hovedenhetens vekt: 2,6 kg
• Satellitthøyttaler (B x H x D): 95 x 161 x 87 mm
• Vekt på satellitthøyttaler: 0,55 kg
• Kabellengde for satellitthøyttaler: 4 m
• Subwoofer (B x H x D): 123 x 307 x 369 mm
• Vekt, subwoofer: 3,8 kg
• Lengde på subwooferkabel: 3 m
• Emballasje (B x H x D): 550 x 393 x 275 mm
• Vekt, inkl. emballasje: 9 kg

Høyttalere
• Høyttalertyper: 2 x satellitthøyttalere
• Drivere per satellitthøyttaler: 1 x 3" 

fulltonewoofer
• Frekvensområde, satellitthøyttaler: 150–

20 000 Hz
• Impedans, satellitthøytt.: 6 ohm
• Subbasshøyttalertype: Passiv
• Subbasshøyttalerelement: 1 x 6,5" woofer
• Frekvensområde for subwoofer: 20–150 Hz
• Impedans, subbasshøyttaler: 3 ohm

Bilde/skjerm
• Bildeforbedring: HD (720p, 1080i, 1080p / 24 fps), 

Progressive scan, Videooppskalering

Drift
• Effektforbruk: 75 W
• Strømforsyning: 220–240 V, 50 Hz
• Effektforbruk i standby: < 0,5 W

Lyd
• Equalizer-innstillinger: Spill, Nyheter, Film, Musikk, 

Originalt
• Lydforbedring: Dolby Digital Prologic II, Dolby 

Virtual-høyttaler, Nattmodus, Diskant-, 
mellomtone- og basskontroll

• Lydsystem: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, 
Dolby True HD, DTS Digital Surround, DTS-HD 
High Resolution Audio

• Utgangseffekt for satellitthøyttaler: 100 W x 2
• Utgangseffekt for subwoofer: 200 W
• Total effekt, RMS v. 30 % THD: 400 W

Bærekraftighet
• Emballasje: Elektronisk brukerhåndbok

Tuner/mottak/overføring
• Tunerbånd: FM
• Antall forhåndsinnstilte kanaler: 40
•
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* Hjemmekinoanlegget passer også til alle andre Philips-TVer.
* Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til www.philips.com/blu-ray

http://www.philips.com

