
 

 

Philips
Sistema de cinema em casa 
DVD

HTS335W
Vídeo de alta definição e 

som surround sem fios
Este sistema de entretenimento em casa digital topo de gama proporciona uma 
experiência de áudio/vídeo cinematográfica. Dispõe de altifalantes traseiros sem fios com 
som dinâmico fácil de configurar com menos fios na divisão

Ligue e desfrute de várias fontes
• USB Direct reproduz fotografias e música das unidades flash USB
• Entrada MP3 para reprodução de música em leitores portáteis

Dê vida ao áudio e ao vídeo
• HDMI 1080i com melhoramento de vídeo de alta definição
• Som surround DTS, Dolby Digital e Pro Logic II
• Proc. vídeo 12 bits/108 MHz para imagens nítidas e naturais

Reproduz todos os seus filmes e música
• Certificação DivX Ultra para reprodução avançada de vídeos em DivX
• Reproduz CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, DVD+R DL
• Reproduz DivX, MP3, WMA e fotografias JPEG de câmaras digitais

Configuração e utilização fáceis
• Altifalantes traseiros sem fios para ter menos fios em casa
• Altifalantes de pé para liberdade de colocação



 Altifalantes traseiros sem fios
Os altifalantes traseiros sem fios 
proporcionam a mobilidade e funcionalidade 
de que necessita quando instala os altifalantes. 
Desenvolvidos com base em tecnologias sem 
interferências, os altifalantes traseiros sem fios 
proporcionam som surround total sem ligação 
de cabos.

HDMI 1080i
HDMI significa High Definition Multimedia 
Interface (Interface multimédia de alta 
definição). Trata-se de uma ligação digital 
directa que consegue transportar o vídeo 
digital de alta definição, assim como o áudio 
multicanais digital. Ao eliminar a conversão 
para sinais analógicos está a proporcionar 
imagens perfeitas e som de qualidade, 
completamente isentos de ruído. HDMI é 
totalmente compatível com DVI (Digital Video 
Interface).

USB Directo
Basta ligar o dispositivo à porta USB no sistema 
de DVD Philips. As suas fotografias e música 
digitais serão reproduzidas directamente a 
partir do dispositivo. Partilhe os seus 
momentos preferidos com família e amigos.

Entrada MP3
A entrada MP3 utiliza a tecnologia "Plug and 
Play" que permite a reprodução directa de 

conteúdo MP3 através do sistema de cinema 
em casa, bastando ligar o leitor de MP3 portátil 
à tomada incorporada. Agora pode desfrutar 
da fantástica qualidade de som do sistema de 
cinema em casa da Philips, enquanto reproduz 
a sua música favorita do leitor de MP3 portátil.

Certificação DivX Ultra
Com o suporte DivX, pode desfrutar de 
vídeos com codificação DivX no conforto da 
sua sala de estar. O formato multimédia DivX 
é uma tecnologia de compressão de vídeo 
baseada em MPEG4, que permite guardar 
ficheiros grandes como filmes, apresentações 
de filmes e videoclips em suportes como discos 
CD-R/RW e DVD graváveis. O DivX Ultra 
combina a reprodução de DivX com funções 
fantásticas como legendas integradas, vários 
idiomas de áudio, várias faixas e menus num só 
formato de ficheiro conveniente.

Reproduz tudo
Reproduza praticamente qualquer disco: quer 
seja CD, (S)VCD, DVD, DVD+R, DVD-R, 
DVD+RW, DVD-RW ou DVD+R DL. 
Experimente uma flexibilidade imbatível e a 
conveniência de reproduzir todos os seus 
discos num único dispositivo.

Reproduz tudo
Reproduza praticamente qualquer formato 
multimédia: quer seja DivX, MP3, WMA ou 

JPEG. Experimente a conveniência imbatível de 
uma grande capacidade de reprodução, e o 
luxo de partilhar ficheiros multimédia no seu 
TV ou sistema de cinema em casa, no conforto 
da sua sala.

Altifalantes de pé
Altifalantes de pé para liberdade de colocação

DTS, Dolby Digital, ProLogic ll
Um descodificador DTS e Dolby Digital 
integrado elimina a necessidade de um 
descodificador externo ao processar todos os 
seis canais de informação áudio para 
proporcionar uma experiência de som 
surround e uma sensação espantosamente 
natural de realismo envolvente e dinâmico. O 
Dolby Pro Logic II proporciona cinco canais de 
processamento surround a partir de qualquer 
fonte estéreo.

Vídeo CDA de 12 bits/108 MHz
O CDA vídeo de 12 bits é um excelente 
conversor digital-analógico que preserva todos 
os pormenores de qualidade da imagem. 
Mostra as sombras subtis e uma graduação de 
cores mais suave, resultando numa imagem 
vibrante e natural. A limitação do CDA de 10 
bits convencional é especialmente visível 
quando se utilizam grandes ecrãs e 
projectores.
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Imagem/Visualização
• Conversor D/A: 12 bits, 108 MHz
• Melhoramento de imagem: Alta definição (720p, 

1080i), Varrimento Progressivo

Som
• Potência de saída total: 600 W
• Potência de saída (RMS): 4 x 75 W, 2 x 150 W
• Conversor D/A: 24 bits, 192 kHz
• Frequência de resposta: 150 - 18000 Hz
• Relação sinal/ruído: > 65 dB
• Sistema de som: Dolby Digital, Dolby Pro Logic II, 

DTS, Estéreo
• Melhoramento do Som: Amplificador Digital de 

Classe "D", Modo Nocturno
• Definições do Equalizador: Acção, Desenhos 

animados, Classic, Concerto, Drama, Jogos, Jazz, 
Lounge, MTV, Notícias, Festa, R&B, Rock, 
Desporto

Reprodução de Vídeo
• Formatos de compressão: MPEG1, MPEG2, DivX 

3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra
• Suporte de Reprodução: DVD-Video, DVD+R/

+RW, DVD-R/-RW, Video CD/SVCD, CD-R/CD-
RW

• Sistema reprodução discos de vídeo: NTSC, PAL

Reprodução Áudio
• Formato de compressão: MP3, WMA
• Suporte de Reprodução: CD áudio, DVD+R/+RW, 

DVD-R/-RW, CD-R/RW
• Taxa de bits MP3: 32-256 kbps e VBR

Reprodução de Fotografias
• Formato de compressão de imagens: JPEG
• Suporte de Reprodução: CD-R/RW, DVD+R/

+RW, DVD-R/-RW
• Melhoramento de imagem: Virar fotografias, 

Rodar, Zoom, Apresentação de diapositivos com 
música

Sintonizador/Recepção/Transmissão
• Bandas do Rádio: MW, FM
• Número de canais áudio predefinidos: 40
• RDS: Nome da Estação

Conectividade
• Ligações Frontais/Laterais: USB, Entrada MP3
• Ligações posteriores: Antena AM/MW, Entrada 

AUX, Saída de vídeo composto (CVBS), Entrada 
coaxial digital 2x, Conect. de altifal. fáceis de 
encaixar, Saída HDMI, Saída S-Video, Conector 
para ligação sem fios, Saída de Vídeo Componente, 
Antena FM, Scart

Potência
• Alimentação: 50 Hz, 230 V
• Consumo de energia em modo de espera: < 1 W

Altifalantes
• Altifalante Satélite: 2 Suportes de chão, Altifalantes 

traseiros sem fios
• Controladores altifalante satélite: Woofer full 

range de 3"
• Impedância do altifalante satélite: 3 ohm
• Limites freq do altifalante satélite: 150-20000 Hz
• Altifalante Central: Com revestimento magnético, 

3 sentidos
• Impedância do altifalante central: 6 ohm
• Controladores do altifalante central: Tweeter 1 x 

2", Woofers 2 x 2,5"
• Limites freq central: 150-20000 Hz
• Impedância do subwoofer: 6 ohm
• Limites de freq do subwoofer: 40 - 150 Hz
• Controlador do subwoofer: Woofer de 6,5" de 

alta eficiência
• Tipo de subwoofer: Passivo

Acessórios
• Acessórios Incluídos: Transmissor sem fios, 

Receptor sem fios, Telecomando, 2 pilhas AAA, 
Cabo Scart, Cabo de entrada de linha MP3, Manual 
de início rápido, Manual do Utilizador, Antena FM, 
Antena AM, Cabo de alimentação, Folheto de 
garantia World Wide

Dimensões
• Dimensões do conjunto (L x A x P): 

435 x 55 x 310 mm
• Peso do conjunto: 4,04 kg
• Dimensões do receptor (L x A x P): 

126 x 131,5 x 126 mm
• Dimensões do transmissor (L x A x P): 

48,5 x 88,3 x 49 mm
• Largura do altifalante dianteiro: 95,5 mm
• Altura do altifalante dianteiro: 198 mm
• Profundidade do altifalante dianteiro: 75 mm
• Peso do altifalante dianteiro: 0,62 kg
• Largura do altifalante traseiro: 95 mm
• Altura do altifalante traseiro: 1184 mm
• Profundidade do altifalante traseiro: 73,5 mm
• Peso do altifalante traseiro: 3,85 kg
• Dimensões do altifalante central (L x A x P): 

435 x 93,5 x 67 mm
• Peso do altifalante central: 1,28 kg
• Dimensões do subwoofer (L x A x P): 

159,5 x 355,5 x 370 mm
• Peso do subwoofer: 4,78 kg
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

924 x 470 x 470 mm
• Peso incl. Embalagem: 23,9 kg
•
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