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lles zien, horen en beleven
A
Met dit stijlvolle en compacte, volledig digitale Home Entertainment-systeem kunt u 

vrijwel elke disc afspelen in hoogwaardige Dolby- of DTS-meerkanaals geluid. Ga zitten 

en onderga een allesomvattende kijk- en luisterervaring bij u thuis.

Geweldige geluids- en beeldprestaties
• 4 x Video Upsampling voor een betere beeldkwaliteit
• DTS, Dolby Digital en Pro Logic II Surround Sound
• Luidsprekersysteem met breed spectrum

Speelt alles af
• Films: DVD, DVD+R/RW, (S)VCD, DivX, MPEG4
• Muziek: CD, MP3-CD, CD-R/RW en Windows Media™ Audio
• Foto-CD (JPEG) met muziekweergave (MP3)

Snelle en eenvoudige installatie
• Gemakkelijk te installeren Home Entertainment-systeem
• Gekleurde Easy-Fit™-aansluitingen vereenvoudigen de installatie
Philips
DVD Home Theatre-
systeem met Easy-fit™-
aansluitingen
HTS3300
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Beeld/Display
• Hoogte-/breedteverhouding: 4:3, 16:9
• D/A-converter: 12-bits, 108 MHz
• Beeldverbetering: 4 x video upsampling

Geluid
• D/A-converter: 24-bits, 192 kHz
• Equalizer-instellingen: Actie, Klassiek, Concert, 

Digitaal, Drama, Jazz, Rock, Sci-Fi
• Frequentiebereik: 30 - 20,000 Hz
• Uitgangsvermogen (RMS): 4 x 40 W (voorzijde 

en surround), 2 x 70 W (midden en subwoofer)
• Signaal/ruis-verhouding: > 65 dB
• Geluidsverbetering: Class ‘D’ Digital Amplifier
• Geluidssysteem: Dolby Digital, Dolby Prologic II, 

DTS, Stereo
• Totaal geluidsvermogen (RMS): 300 W

Luidsprekers
• Satellietluidspreker: Magnetisch afgeschermde 

voorzijde
• Frequentie van satellietluidsprekers: 120 - 

20,000 Hz Hz
• Satellietluidspreker impedantie: 12 ohm
• Drivers voor satellietluidspreker: 3-inch full 

range-woofer
• Center speaker: Magnetisch afgeschermd
• Gemiddeld frequentiebereik: 120 - 20,000 Hz Hz
• Center speaker impedantie: 6 ohm
• Drivers voor middenluidspreker: 3-inch full 

range-woofer
• Frequentiebereik subwoofer: 30 - 120 Hz
• Subwoofer impedantie: 6 ohm
• Driver voor subwoofer: Uiterst efficiënte 6,5-

inch woofer

Video afspelen
• Compressieformaten: MPEG1, MPEG2, MPEG4, 

XviD, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x
• Media afspelen: 80 mm + 120 mm audiodiscs, 

CD, CD-R/CD-RW, DivX, DVD, DVD+RW, 
DVD+R, DVD-RW (videomodus), DVD-R, 
DVD-Video, MP3-CD, MPEG4, Foto-CD, Video-
CD/SVCD

• Afspeelmodi disc: Hoek, CD-tekst, Nachtstand, 
PBC, Herhalen, Afspelen hervatten vanaf de stop

• Afspeelsysteem voor videodiscs: NTSC, PAL

Audio afspelen
• Compressieformaat: Dolby Digital, DTS, MP3, 

PCM, Windows Media™ Audio
• Media afspelen: CD, MP3-CD, WMA, CD-R/RW
• MP3-bitsnelheden: 32 - 256 kbps en VBR

Stilstaande beelden weergeven
• Media afspelen: Foto-CD
• Compressieformaat foto: JPEG
• Diapresentatie: met muziek (MP3)

Tuner/ontvangst/transmissie
• Automatisch digitaal afstemmen
• Automatisch opslaan
• Aantal voorkeurzenders: 20
• Tunerbereik: FM-stereo, MW

Connectivity
• Andere aansluitingen: AUX in, Easy-Fit 

luidsprekeraansluitingen, FM-antenne, MW-
antenne, SCART1 (CVBS, S-video/RGB uit)

Convenience
• Afstandsbediening: Multifunctioneel

Accessoires
• Meegeleverde accessoires: 1 x 

middenluidspreker, 1 subwoofer, 2 x 
satellietluidsprekers voor, 2 x 
satellietluidsprekers achter, AC-netsnoer, 
Batterijen voor afstandsbediening, FM/MW-
antenne, Snelle gebruikershandleiding, 
Afstandsbediening, Scart-kabel, 
Gebruikershandleiding, Garantiecertificaat

Afmetingen
• Afmetingen van middenluidspreker (B x H x D): 

225 x 94 x 75 mm
• Gewicht van de center speaker: 0.68 kg
• Afmetingen van verpakking (B x H x D): 

570 x 310 x 444 mm
• Afmetingen van set (B x H x D): 

360 x 54 x 324 mm
• Gewicht van het apparaat: 2,7 kg
• Afmetingen van subwoofer (B x H x D): 

360 x 340 x 130 mm
• Gewicht van de subwoofer: 3.92 kg
• Afmetingen van surround-luidspreker 

(B x H x D): 94 x 175 x 65 mm

•
•

V
•
•
•

Gewicht van de surround luidspreker: 0,4 kg
Gewicht (incl. verpakking): 17,5 kg

oeding
Stroomvoorziening: 200 - 240 V, 50 Hz
Stroomverbruik in stand-by stand: < 0,5 W
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ideo Upsampling
ideo Upsampling is een technologie die vervorming 
ermindert en de beeldkwaliteit drastisch verhoogt. Het 
erhogen van de beeldverwerking tot 54 MHz of zelfs 
08 MHz is in feite hetzelfde als het beeld omzetten 
aar het formaat 8:8:8* (54 MHz) of 16:16:16 (108 
Hz), dat zo'n 4 tot 8 keer meer horizontale 

esolutiebandbreedte heeft dan het standaard DVD-
ormaat. Deze manier van verwerken vermindert de 
PEG-vervorming drastisch, wat een goede 

eeldkwaliteit oplevert zonder vervorming.

TS, Dolby Digital, Pro Logic II
en ingebouwde DTS- en Dolby Digital-decoder zorgt 
rvoor dat er geen externe decoder meer nodig is door 
lle zes kanalen met audio-informatie te verwerken. Zo 
unt u genieten van een Surround Sound-ervaring en 
en buitengewoon natuurlijk gevoel van sfeer en 
ynamisch realisme. Dolby ProLogic II biedt u vijf 
analen met surround-verwerking vanaf elke 
tereobron.

uidsprekersysteem met breed spectrum
e luidspreker met breed spectrum dekt de gehele 
oorbare geluidsfrequentie, om een levensechter geluid 
ast te leggen en weer te geven. Aangezien er één driver 
s voor de weergave van het gehele geluidsbereik, 
esulteert dit in een minimum aan fase- of 
ijdvervorming die de geluidskwaliteit wordt aantast.

eerdere filmformaten - DivX, MP4
e multi-formaat speler speelt bijna elk type disc af en 
orgt dan ook voor een optimaal kijkplezier.

uziek: Windows Media™ Audio
e speler speelt bijna elk type disc af en zorgt dan ook 

oor een optimaal luisterplezier.

oto-CD met MP3-CD-weergave
en foto-CD is een CD-R of CD-RW waarop u MP3-
oto's en digitale foto's kunt opslaan. Als u een foto-CD 
n de DVD-speler plaatst, verschijnt een schermmenu 
aarop de JPEG- en/of MP3-bestanden op de disc 
orden weergegeven. U hoeft alleen de gewenste 

muziek- en beeldbestanden te selecteren en op PLAY of 
OK te drukken, en u kunt uw foto's op TV bekijken 
terwijl tegelijkertijd uw muziek wordt afgespeeld.
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