
 

 

Philips
DVD система за домашно 
кино

HTS3277
Забележителен съраунд звук с превъзходна яснота
Точно като във филмите
Осигуряваните от тази система висококачествен съраунд звук и подобряване на видеото до 

HDMI 1080p ви предлагат превъзходни домашни развлечения. Възпроизвеждането от USB 

устройства, портативни мултимедийни плейъри и почти всички видове дискове ви дава 

възможност да се наслаждавате без усилие на филми и музика.

Вдъхва живот на звук и видео
• DTS, Dolby Digital и Pro Logic II съраунд звук
• Усъвършенстван усилвател клас D за компактен и мощен звук
• HDMI 1080p подобрява разделителната способност до HD за по-отчетлива картина

Свържете и се насладете на няколко източника
• Връзката с високоскоростен USB 2.0 възпроизвежда видео/музика от USB флаш диск
• Няколко цифрови входа за качествен звук от други източници

Проста настройка и употреба
• EasyLink управлява всички продукти EasyLink само с едно дистанционно

Възпроизвежда всичките ви филми и музика
• Сертифициран за DivX Ultra за подобрено възпроизвеждане на DivX видео
• Възпроизвежда формати WMV, DivX, WMA, MP3 и снимки от цифров фотоапарат (JPEG)
• Възпроизвежда CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, DVD+R DL



 DTS, DolbyDigital, ProLogic ll
Вграден DTS и Dolby Digital декодер 
премахва нуждата от външен декодер, като 
обработва всичките шест канала звукова 
информация, за да осигури пространствено 
звуково усещане и поразително естествено 
чувство за реализъм и динамика на 
обкръжението. Dolby Pro Logic II осигурява 
петканален звук от произволен източник на 
стереосигнал.

Усъвършенстван усилвател клас D
Усъвършенстван усилвател клас D за 
компактен и мощен звук

HDMI 1080p
HDMI подобряването на видеото до 1080p 
осигурява кристално ясно изображение. 
Филмите със стандартна разделителна 
способност вече могат да се изживеят в 
истинска HD разделителна способност - 
така се гарантира по-добра детайлност и 
повече реализъм в картината. 
Прогресивното сканиране (обозначавано с 
"p" в "1080p") премахва преобладаващата на 
телевизионния екран редова структура, с 
което също се осигуряват безкомпромисно 
резки изображения. На всичко отгоре, 
HDMI представлява пряка цифрова връзка, 
която може да пренася некомпресирано 
HD видео и цифрово многоканално аудио, 
без да се преобразуват до аналогови 
сигнали, с което се гарантират безупречна 

картина и качествен звук, с пълно отсъствие 
на шум.

Връзка с високоскоростен USB 2.0
Универсалната серийна шина или USB е 
стандарт за протокол за свързване на 
компютри, периферия и потребителска 
електроника. Устройствата с 
високоскоростен USB имат скорост на 
пренос на данни до 480 Mbps - срещу 
скромните 12 Mbps на тези с първоначалния 
USB интерфейс. С връзката с 
високоскоростен USB 2.0 всичко, което 
трябва да направите, е да включите USB 
устройството, да изберете филма, музиката 
или снимките и да ги гледате и слушате.

EasyLink
EasyLink ви позволява да управлявате 
няколко устройства с едно дистанционно. 
Използва се стандартният протокол HDMI 
CEC за споделяне на функции между 
устройствата чрез HDMI кабела. С едно 
натискане на бутон можете да работите 
едновременно с всички уреди с 
възможности за HDMI CEC. Функциите 
като готовност и възпроизвеждане сега 
може да се изпълняват с удивителна лекота.

Сертифициран за DivX Ultra
Благодарение на поддръжката на DivX 
можете да се наслаждавате на DivX 

кодирано видео в комфортната обстановка 
на вашия хол. Форматът DivX е базиран на 
MPEG4 видеокомпресия, която позволява 
записването на големи файлове като филми, 
филмова музика и музикални клипове на 
носители като CD-R/RW и DVD записваеми 
дискове. DivX Ultra съчетава 
възпроизвеждане на DivX с ценни функции 
като вградени субтитри, различни езици за 
аудиоканала, множество записи и менюта в 
единен удобен файлов формат.

Възпроизвежда всичко
Възпроизвеждайте практически всеки 
мултимедиен формат - бил той WMV, DivX, 
MP3 или JPEG. Убедете се в ненадминатото 
удобство на големите възможности за 
възпроизвеждане и в лукса да показвате 
мултимедийните си файлове на телевизора 
или на системата за домашно кино - в 
уютната обстановка на вашата дневна.

Възпроизвежда всичко
Възпроизвеждайте практически всеки вид 
диск - бил той CD, (S)VCD, DVD, DVD+R, 
DVD-R, DVD+RW, DVD-RW или DVD+R 
DL. Убедете се в ненадминатата гъвкавост и 
удобство да възпроизвеждате всичките си 
дискове на едно устройство.
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Картина/дисплей
• Цифрово-аналогов преобразувател: 12 бита, 108 

MHz
• Подобрение на картината: Прогресивно 
сканиране, Висока детайлност (720p, 1080i, 
1080p), Подобряване на видео (720p, 1080i/p)

Звук
• Обща мощност (RMS): 420 W
• Изходна мощност (RMS): 4x55 W, 2x100 W
• Цифрово-аналогов преобразувател: 24 битов, 

192 kHz
• Честотен обхват: 40-20000 Hz
• Съотношение сигнал/шум: > 60 dB
• Звукова система: Dolby Digital, Dolby Prologic II, 

DTS, Стерео
• Настройки на еквалайзера: Екшън, Класическа, 
Концерт, Драма, Игри, Лондж, Рок, Спорт

• Подобрение на звука: Цифров усилвател клас 
"D", Нощен режим

Възпроизвеждане на видео
• Формати на компресиране: MPEG1, MPEG2, 

DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX 
Ultra, WMV, MPEG4

• Носители за възпроизвеждане: DVD-видео, 
DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Video CD/SVCD, 
CD-R/CD-RW

• Система за възпроизвеждане на видеодискове: 
NTSC, PAL

Аудио възпроизвеждане
• Формат на компресиране: MP3, WMA
• Носители за възпроизвеждане: DVD+R/+RW, 

DVD-R/-RW
• MP3 побитови скорости: 32-256 kbps и VBR

Възпроизвеждане на стоп-кадър
• Формат за компресиране на картини: JPEG
• Носители за възпроизвеждане: DVD+R/+RW, 

DVD-R/-RW, CD-R/RW, USB флаш устройство
• Подобрение на картината: Завъртане, 
Мащабиране, Слайдшоу с възпроизвеждане на 
музика

Тунер/приемане/предаване
• Честотни диапазони на тунера: FM
• RDS: Име на станцията

Възможности за свързване
• Задни конектори: Вход AUX, FM антена, 

SCART, Конектори за тонколони Easy-Fit, 
Изход за композитно видео (CVBS), HDMI 
изход, Цифров коаксиален вход, Цифров 
оптичен изход

• Предни/странични букси за свързване: 
Високоскоростен USB, Линеен вход - MP3

Мощност
• Електрозахранване: 50 Hz, 230 V
• Мощност на потребление в режим на 
готовност: < 1 W

• Консумирана мощност: 80 W

Високоговорители
• Сателитни мембрани на високоговорителите: 3" 
широколентов високоговорител

• Импеданс на сателитен високоговорител: 8 ома
• Честотен диапазон на сат. високоговорител: 

150-20000 Hz
• Говорители в централната колона: 3" 
широколентов високоговорител

• Импеданс на централен високоговорител: 4 ома
• Честотен диапазон на центр. високоговорител: 

150-20000 Hz
• Мембрана на събуфъра: 6,5" високоефективен 
нискочестотен високоговорител

• Тип на събуфъра: Пасивен
• Импеданс на събуфъра: 4 ома
• Честотен диапазон на събуфъра: 40 - 150 Hz

Аксесоари
• Аксесоари в комплектацията: Дистанционно 
управление, 2 бр. батерии тип AAA, FM антена, 
Ръководство за потребителя, Ръководство за 
бързо инсталиране, Листовка с гаранция за цял 
свят, Scart кабел

Размери
• Габарити на апарата (Ш x В x Д): 

360 x 57 x 331 мм
• Тегло на апарата: 2,87 кг
• Габарити на централния високоговорител 

(Ш x В x Д): 244 x 100 x 74 мм
• Тегло на централния високоговорител: 0,791 кг
• Габарити на събуфъра (Ш x В x Д): 

163 x 363 x 369 мм
• Тегло на събуфъра: 4,703 кг
• Габарити на опаковката (Ш x В x Д): 

962 x 440 x 409 мм
• Тегло вкл. опаковката: 21 кг
• Дълбочина на предната тонколона: 71 мм
• Височина на предната тонколона: 203 мм
• Тегло на предната тонколона: 0,54 кг
• Ширина на предната тонколона: 103 мм
• Дълбочина на задната тонколона: 264 мм
• Височина на задната тонколона: 1199 мм
• Тегло на задната тонколона: 3,376 кг
• Ширина на задната тонколона: 262 мм

Външен кашон
• EAN: 87 12581 50561 5
• Бруто тегло: 20,8 кг
• Външен кашон (л x Ш x В): 96,2 x 40,9 x 44 см
• Нето тегло: 17,007 кг
• Брой потребителски опаковки: 1
• Тегло с опаковката: 3,793 кг

Габарити на опаковката
• Габарити на опаковката (Ш x В x Д): 

96,2 x 44 x 40,9 см
• EAN: 87 12581 50561 5
• Бруто тегло: 20,8 кг
• Нето тегло: 17,007 кг
• Брой включени продукти: 1
• Тип опаковка: Картон
• Тегло с опаковката: 3,793 кг
• Начин на поставяне: Разполагане
Размери на изделието
• Дължина на кабела: 0 см
• Габарити на продукта (Ш x В x Д): 

36 x 5,5 x 33,3 см
• Тегло: 3,06 кг
•

HTS3277/12

Спецификации
DVD система за домашно кино
  

http://www.philips.com

