
 

 

Philips
Домашно кино 2.1

• 3D Blu-ray
• Готово за iPod/iPhone

HTS3271
Прекрасна чистота за филми и музика

Завладяващ звук
Сега можете да се насладите на всеки звуков детайл от любимите си филми и музика с 

компактната система за домашно кино Philips HTS3271. Високоговорителните конуси на 

минерална основа, вградени в нейните високоговорители, дават прекрасна чистота на всеки 

звуков детайл.

Прекрасно изживяване при слушане
• Високоговорителни конуси на минерална основа за изключителна чистота
• Усилвател клас D за действително динамичен и ясен звук
• Dolby TrueHD и DTS-HD за съраунд звук с висока вярност
• 400 W RMS мощност осигурява чудесен звук за филми и музика

Създадено да подобри изживяването с киното у дома
• Сензорен панел за интуитивно възпроизвеждане и регулиране на силата на звука
• Компактен дизайн, който съответства на плоския ви телевизор

Просто се радвайте на всичките си развлечения
• Full HD 3D Blu-ray за наистина поглъщащо изживяване при гледане на триизмерни филми
• Smart TV, за да се забавлявате с онлайн услугите и да пускате мултимедия на телевизора
• Звуков вход, за да слушате музика от iPod/iPhone/MP3 плейър
• Връзката с високоскоростен USB 2.0 възпроизвежда видео/музика от USB флаш диск
• EasyLink, за да управлявате всички HDMI CEC устройства с едно-единствено 
дистанционно



 Високоговорителни конуси на 
минерална основа

Високоговорителни конуси на минерална 
основа за изключителна чистота

Усилвател клас D

Усилвателят клас D приема аналогов сигнал, 
преобразува го в цифров и след това усилва 
сигнала по цифров път. След това сигналът 
постъпва в демодулационен филтър, за да се 
получи крайният изходен сигнал. Усиленият 
цифров сигнал има всички преимущества на 
цифровото аудио, включително по-добро 
качество на звука. Освен това, усилвателят 
клас D има ефективност над 90% в 
сравнение с традиционните AB усилватели. 
Тази висока ефективност означава мощен 
усилвател с малки размери.

Dolby TrueHD и DTS-HD

Dolby TrueHD и DTS-HD Master Audio 
Essential осигуряват най-качествения звук от 
вашите Blu-ray дискове. 

Възпроизвежданото аудио практически не 
се отличава от студийния мастъринг, така че 
чувате точно това, което авторите са искали 
да чуете. Dolby TrueHD и DTS-HD Master 
Audio Essential допълват цялостното ви 
развлечение с висока детайлност.

400 W RMS мощност

400 W RMS мощност осигурява чудесен 
звук за филми и музика

Сензорен панел за възпроизвеждане

Интуитивните органи за управление на 
сензорния панел ви позволяват да 
регулирате силата на звука и други опции 
при възпроизвеждане, просто с натискане 
на сензорните бутони на предния панел.

Full HD 3D Blu-ray

Оставете се да ви очароват триизмерните 
филми в собствения ви хол на Full HD 3D 
телевизор. Active 3D използва последното 
поколение дисплеи с бързо превключване за 

действителна дълбочина и реализъм при 
пълна висока детайлност с разделителна 
способност 1080x1920. Вие гледате 
изображенията през специални очила, 
които отварят и затварят лявата и дясната 
леща в синхрон със сменящите се 
изображения, което създава усещането за 
гледане на триизмерна картина с пълна 
висока детайлност на вашата система за 
домашно кино. Превъзходните триизмерни 
филми на BluRay дискове предлагат богат 
избор на висококачествено съдържание. 
Blu-ray осигурява и некомпресиран обемен 
звук за невероятно реалистично звуково 
изживяване.

Smart TV

Системите за домашно кино Philips със 
Smart TV ви предлагат набор от 
усъвършенствани функции, включително 
Net TV, DLNA и MyRemote. Net TV 
предоставя широк спектър от онлайн 
информация и забавления на вашия 
телевизор. Просто изберете Net TV в 
менюто "Начало" и започнете да 
преглеждате за услуги, например магазини 
за видео по заявка* - за най-новото от HD 
видеото, и "телевизия за наваксване". DLNA 
ви дава достъп до снимки, музика и филми, 
записани на компютъра, докато си седите 
удобно на дивана. Не можете да намерите 
дистанционното управление? Просто 
използвайте вашия смартфон или таблет за 
управление на системата за домашно кино, 
чрез приложението MyRemote на Philips.
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Аксесоари
• Съвместими аксесоари: Поставка за iPod/iPhone 

DCK3060, Адаптер WUB1110 Wi-Fi USB
• Аксесоари в комплекта: Батерии за 
дистанционното, CVBS видео кабел, FM антена, 
Захранващ кабел, Ръководство за бърз старт, 
Дистанционно управление, Листовка с 
гаранция за цял свят

Аудио възпроизвеждане
• Формат на компресиране: AAC, MP3, WAV, 

WMA
• MP3 побитови скорости: 32 - 320 kbps

Възпроизвеждане на стоп-кадър
• Формат на компресиране: GIF, JPEG, JPEG HD, 

JPEG Progressive, PNG
• Подобрение на картината: Завъртане, 
Слайдшоу с възпроизвеждане на музика, 
Мащабиране

Възпроизвеждане на видео
• Формати на компресиране: AVCHD, DivX Plus 

HD, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV HD, WMV 
SD

Оптични носители за 
възпроизвеждане
• Дискове за възпроизвеждане: AVCHD, BD, BD 

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

Файлов формат
• Аудио: aac, mka, mp3, wma
• Снимки: GIF, JPEG, JPG
• Видео: asf, avi, divx, mkv, mp4, mpeg, mpg, wmv

Възможности за свързване
• Smart TV: MyRemote, Net TV, SimplyShare
• Предни/странични букси за свързване: Music 

iLINK, USB
• Задни конектори: Вход AUX 1, Вход AUX 2, 
Изход за композитно видео (CVBS), Цифров 
коаксиален вход, Цифров оптичен вход, 
Конектори за тонколони Easy-Fit, Ethernet, 
Гнездо за FM антена, HDMI 1.4 изход (ARC), 
Гнездо за поставяне на iPod/iPhone, Слот за 
карти SD/SDHC, Wi-Fi USB слот

Удобство
• EasyLink (HDMI-CEC): поддръжка на субтитри 
за формат 21:9, Канал за връщане на аудио, 
Автоматично задаване на аудио входове, 
Динамично синхронизиране на устните със 
звука, Изпълнение с едно докосване, Режим на 
готовност с едно докосване, Дистанционно 
управление - команди през домашната мрежа

• HDMI функции: 3D, Канал за връщане на аудио 
(ARC), Тип съдържание, Deep color

Размери
• Главно устройство (Ш x В x Д): 360 x 58 x 

315 мм
• Тегло на главното устройство: 2,6 кг
• Сателитен високоговорител (Ш x В x Д): 95 x 

161 x 87 мм
• Тегло на сателитния високоговорител: 0,55 кг
• Дължина на кабела на сателитния 
високоговорител: 4 м

• Събуфър (Ш x В x Д): 123 x 307 x 369 мм
• Тегло на събуфъра: 3,8 кг
• Дължина на кабела на събуфъра: 3 м
• Опаковка (Ш x В x Д): 393 x 275 x 550 мм
• Тегло вкл. опаковката: 9 кг

Високоговорители
• Типове високоговорители: 2 сателитни 
високоговорителя

• Мембрани на сателитните високоговорители: 1 
x 3" широколентов басов високоговорител

• Честотен диапазон на сат. високоговорител: 
150 - 20 000 Hz

• Импеданс на сателитен високоговорител: 6 ома
• Тип на събуфъра: Пасивен
• Мембрана на събуфъра: 1 x 6,5" 
високоговорител за ниски честоти

• Честотен диапазон на събуфъра: 20 - 150 Hz
• Импеданс на събуфъра: 3 ома

Картина/дисплей
• Подобрение на картината: HD (720p, 1080i, 

1080p/24 fps), Прогресивно сканиране, 
Премащабиране на видео

Power
• Потребявана мощност: 75 W
• Електрозахранване: 220-240 V, 50 Hz
• Мощност на потребление в режим на 
готовност: < 0,5 W

Звук
• Настройки на еквалайзера: Игри, Филм, Музика, 
Новини, Оригинална

• Подобрение на звука: Тонколона Dolby Virtual, 
Dolby Digital Prologic II, Нощен режим, 
Регулиране на високи, средни и ниски честоти

• Звукова система: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital 
Plus, Dolby True HD, DTS цифров обемен звук, 
DTS-HD аудио с висока детайлност

• Изходна мощност на сателитните тонколони: 
100 W x 2

• Изходна мощност на събуфъра: 200 W
• Обща мощност (RMS) при 30% THD (общо 
хармонични изкривявания): 400 W

Устойчивост
• Опаковка: Електронно ръководство за 
потребителя

Тунер/приемане/предаване
• Обхвати на тунера: FM
• Брой настроени канали: 40
•
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* За повече информация посетете www.philips.com/blu-ray

http://www.philips.com

