
 

 

Philips
Home Cinema 5.1

Ισχύς RMS 420W
Αναπαραγωγή DVD
HDMI 1080p

HTS3270
Εντυπωσιακός surround ήχος με εξαιρετική ευκρίνεια
Όπως στις ταινίες
Με surround ήχο υψηλής ποιότητας και κλιμάκωση HDMI 1080p, αυτό το σύστημα 
παρέχει έξοχη ψυχαγωγία στο σπίτι. Η αναπαραγωγή από μονάδες USB, φορητά media 
player και σχεδόν όλα τα είδη δίσκων εξασφαλίζει απλή απόλαυση ταινιών και μουσικής.

Ζωντανεύει τον ήχο και την εικόνα
• Ήχος surround DTS, Dolby Digital και Pro Logic II
• Προηγμένος ενισχυτής Class D για συμπαγή, ισχυρό ήχο
• Το HDMI 1080p αυξάνει την ευκρίνεια για καθαρότερες εικόνες

Συνδεθείτε και απολαύστε πολλές πηγές
• USB 2.0 Link υψηλής ταχύτητας για αναπαραγωγή βίντεο/μουσικής από μονάδα USB flash
• Πολλαπλές ψηφιακές είσοδοι για ποιοτικό ήχο από άλλες πηγές

Ευκολία στην εγκατάσταση και τη χρήση
• Το EasyLink ελέγχει όλα τα προϊόντα EasyLink με ένα μόνο τηλεχειριστήριο

Αναπαραγωγή όλων των ταινιών και της μουσικής σας
• Πιστοποίηση βάσει DivX Ultra για βελτιωμένη αναπαραγωγή βίντεο DivX
• Αναπαραγωγή WMV, DivX, WMA, MP3 και φωτογραφιών ψηφιακής φωτογραφικής 
μηχανής JPEG

• Αναπαραγωγή μουσικής από CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, DVD+R DL



 DTS, DolbyDigital, ProLogic ll
Τα DTS και οι αποκωδικοποιητές Dolby 
Digital εξαλείφουν την ανάγκη εξωτερικού 
αποκωδικοποιητή πραγματοποιώντας 
επεξεργασία και των έξι καναλιών 
πληροφοριών ήχου για την παροχή 
εμπειρίας surround ήχου και μια μοναδική 
αίσθηση ατμόσφαιρας και δυναμικού 
ρεαλισμού. Το Dolby Pro Logic II παρέχει 
πέντε κανάλια επεξεργασίας surround ήχου 
από οποιαδήποτε στερεοφωνική πηγή.

Προηγμένος ενισχυτής Class D
Προηγμένος ενισχυτής Class D για συμπαγή, 
ισχυρό ήχο

HDMI 1080p
Η κλιμάκωση HDMI 1080p παρέχει 
πεντακάθαρες εικόνες. Μπορείτε τώρα να 
απολαύσετε ταινίες τυπικής ανάλυσης σε 
ανάλυση πραγματικά υψηλής ευκρίνειας με 
περισσότερες λεπτομέρειες και πιο 
ζωντανές εικόνες. Η προοδευτική σάρωση 
(εκφράζεται με "p" στην τιμή "1080p') 
εξαλείφει τη γραμμική δομή που κυριαρχεί 
στις τηλεοπτικές οθόνες, εξασφαλίζοντας 
και με αυτό τον τρόπο ευκρινείς εικόνες. 
Επιπλέον, το HDMI δημιουργεί ψηφιακή 
σύνδεση που μπορεί να μεταφέρει μη 
συμπιεσμένη ψηφιακή εικόνα HD και 
ψηφιακό πολυκαναλικό ήχο, χωρίς 
μετατροπή σε αναλογικό, με αποτέλεσμα να 

παρέχει τέλεια ποιότητα εικόνας και ήχου, 
χωρίς καθόλου θόρυβο.

USB 2.0 Link υψηλής ταχύτητας
Το Universal Serial Bus (ενιαίος σειριακός 
δίαυλος) ή USB είναι ένα τυπικό πρωτόκολλο 
για εύκολη σύνδεση υπολογιστών, 
περιφερειακών και καταναλωτικών 
ηλεκτρονικών συσκευών. Οι συσκευές USB 
υψηλής ταχύτητας διαθέτουν ρυθμό 
μεταφοράς δεδομένων έως 480 Mbps - από 
12 Mbps στα αρχικά USB. Με USB 2.0 Link 
υψηλής ταχύτητας, το μόνο που χρειάζεται 
είναι να συνδέσετε τη συσκευή USB, να 
επιλέξετε ταινία, μουσική ή φωτογραφία και 
να ξεκινήσετε την αναπαραγωγή.

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.

Πιστοποίηση βάσει DivX Ultra
Χάρη στην υποστήριξη DivX, μπορείτε να 
απολαμβάνετε κωδικοποιημένα βίντεο DivX 

στην άνεση του σπιτιού σας. Το φορμά 
μέσων DivX είναι μια τεχνολογία συμπίεσης 
βίντεο βάσει MPEG4, η οποία σας επιτρέπει 
να αποθηκεύετε μεγάλα αρχεία όπως ταινίες, 
τρέιλερ και μουσικά βίντεο σε μέσα όπως 
CD-R/RW και εγγράψιμους δίσκους DVD. Η 
μονάδα DivX Ultra συνδυάζει την 
αναπαραγωγή DivX με εκπληκτικές 
λειτουργίες, όπως ενσωματωμένους 
υπότιτλους, πολλές ομιλούμενες γλώσσες, 
πολλά κομμάτια και μενού, σε μία μόνο 
πρακτική μορφή αρχείου.

Παίζει τα πάντα
Μπορείτε να αναπαράγετε σχεδόν 
οποιοδήποτε φορμά μέσων θέλετε - WMV, 
DivX, MP3 ή JPEG. Μοναδική ευκολία 
ασυναγώνιστων δυνατοτήτων 
αναπαραγωγής και πολυτέλεια 
διαμοιρασμού αρχείων μέσων στην 
τηλεόραση ή το σύστημα Home Cinema που 
διαθέτετε - στην άνεση του σαλονιού σας.

Παίζει τα πάντα
Μπορείτε να αναπαράγετε οποιονδήποτε 
σχεδόν τύπο δίσκου θέλετε - CD, (S)VCD, 
DVD, DVD+R, DVD-R, DVD+RW, DVD-RW 
ή DVD+R DL. Ασυναγώνιστη ευελιξία και 
ευκολία αναπαραγωγής όλων των δίσκων 
σας σε μία συσκευή.
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Εικόνα/Οθόνη
• Μετατροπέας D/A: 12bit, 108MHz
• Βελτίωση εικόνας: Προοδευτική σάρωση, Υψηλή 
ευκρίνεια (720p, 1080i, 1080p), Αύξηση 
κλιμάκωσης εικόνας (720p, 1080i/p)

Ήχος
• Συνολική ισχύς (RMS): 420 W
• Ισχύς (RMS): 4x55W, 2x100W
• Μετατροπέας D/A: 24 bit, 192 kHz
• Συχνότητα απόκρισης: 40-20000 Hz
• Λόγος σήματος προς θόρυβο: > 60 dB
• Σύστημα ήχου: Dolby Digital, Dolby Prologic II, 

DTS, Στερεοφωνικό
• Ρυθμίσεις ισοσταθμιστής: Δράση, Κλασική, 
Συναυλία, Δράμα, Παιχνίδι, Λάουντζ, Ροκ, Σπορ

• Ενίσχυση ήχου: Ψηφιακός ενισχυτής Τάξης "D", 
Νυκτερινή λειτουργία

Αναπαραγωγή βίντεο
• Φορμά συμπίεσης: MPEG1, MPEG2, Divx 3.11, 

DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, WMV, 
MPEG4

• Μέσα αναπαραγωγής: Εικόνα DVD, DVD+R/
+RW, DVD-R/-RW, Video CD/SVCD, CD-R/CD-
RW

• Σύστημα αναπαραγωγής δίσκων βίντεο: NTSC, 
PAL

Αναπαραγωγή ήχου
• Φορμά συμπίεσης: MP3, WMA
• Μέσα αναπαραγωγής: DVD+R/+RW, DVD-R/-

RW
• Ρυθμός bit MP3: 32-256 kbps και VBR

Αναπαραγωγή ακίνητης εικόνας
• Φορμά συμπίεσης εικόνων: JPEG
• Μέσα αναπαραγωγής: DVD+R/+RW, DVD-R/-

RW, CD-R/RW, USB flash drive
• Βελτίωση εικόνας: Περιστροφή, Ζουμ, Slideshow 
με αναπαραγωγή μουσικής

Δέκτης/Λήψη/Μετάδοση
• Ζώνες δέκτη: FM
• RDS: Όνομα σταθμού

Συνδεσιμότητα
• Πίσω συνδέσεις: Είσοδος AUX, Κεραία FM, 

Scart, Υποδοχές ηχείων για εύκολη εφαρμογή, 

Έξοδος σύνθετου σήματος βίντεο (CVBS), 
Έξοδος HDMI, Ψηφιακή ομοαξονική είσοδος 
ήχου, Ψηφιακή οπτική έξοδος

• Μπροστινές / πλαϊνές υποδοχές σύνδεσης: USB 
υψηλής ταχύτητας, Είσοδος MP3

Ρεύμα
• Τροφοδοσία ρεύματος: 50 Hz, 230 V
• Κατανάλωση ρεύματος κατά την αναμονή: < 1 W
• Κατανάλωση ρεύματος: 80 W

Ηχεία
• Οδηγοί ηχείου-δορυφόρου: Γούφερ πλήρους 
εύρους 3"

• Αντίσταση ηχείου-δορυφόρου: 8 ohm
• Εύρος συχνοτήτων ηχείου δορυφόρου: 150-

20000 Hz
• Οδηγοί κεντρικού ηχείου: Γούφερ πλήρους 
εύρους 3"

• Αντίσταση κεντρικού ηχείου: 4 ohm
• Εύρος συχνοτήτων κεντρικού ηχείου: 150-

20000 Hz
• Οδηγός υπογούφερ: Γούφερ 6,5" υψηλής 
απόδοσης

• Τύπος υπογούφερ: Παθητικό
• Αντίσταση υπογούφερ: 4 ohm
• Εύρος συχνοτήτων υπογούφερ: 40-150 Hz

Αξεσουάρ
• Συμπεριλαμβανόμενα αξεσουάρ: 
Τηλεχειριστήριο, 2 μπαταρίες AAA, Κεραία FM, 
Εγχειρίδιο χρήσεως, Οδηγός γρήγορης έναρξης, 
Φυλλάδιο παγκόσμιας εγγύησης, Καλώδιο scart

Διαστάσεις
• Διαστάσεις σετ (Π x Υ x Β): 360 x 57 x 331 χιλ.
• Βάρος συσκευής: 2,87 κ.
• Διαστάσεις συστήματος περιβάλλοντος ήχου 

(Π x Υ x Β): 100 x 100 x 75 χιλ.
• Βάρος ηχείου Surround: 0,39 κ.
• Διαστάσεις κεντρικού ηχείου (Π x Υ x Β): 

100 x 100 x 75 χιλ.
• Βάρος κεντρικού ηχείου: 0,66 κ.
• Διαστάσεις υπογούφερ (Π x Υ x Β): 

123 x 310 x 369 χιλ.
• Βάρος υπογούφερ: 3,85 κ.
• Διαστάσεις συσκευασίας (Π x Υ x Β): 

567 x 298 x 395 χιλ.
• Βάρος με την συσκευασία: 11,5 κ.
•
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