
 

 

Philips
5.1-es házimozi

1000 W RMS teljesítmény
Vezeték nélküli hátsó hangfalak

HTS3377W
Kristálytiszta surround hangzás

Akár a filmekben
A rendszer nagy felbontású képei és surround hangzása kivételes otthoni szórakozást tesznek 
lehetővé. Élvezze a HDMI 1080p felkonvertálás eredményezte éles képeket, valamint a lejátszást 
USB-meghajtóról, hordozható médialejátszóról és gyakorlatilag bármilyen típusú lemezről.

Hang- és képfelvételei életre kelnek
• DTS, Dolby Digital és Pro Logic II sorround hangzás
• Speciális D osztályú erősítő a kompakt, erőteljes hangzáshoz
• HDMI 1080p felkonvertálás nagy felbontásra az élesebb képekért

Egyszerű beállítás
• Vezeték nélküli hátsó hangfalak – kevesebb vezeték a szobában
• Az EasyLink lehetővé teszi minden EasyLink termék egyetlen távvezérlővel történő vezérlését

Csatlakozzon többféle forráshoz
• A nagy sebességű USB 2.0 kapcsolattal USB flash meghajtón tárolt videó/zene is lejátszható

Összes filmjének és zenéjének lejátszása
• DivX Ultra tanúsítvánnyal rendelkező a DivX videók tökéletesebb lejátszásához
• WMV, DivX, WMA, MP3 és JPEG digitális fényképek megjelenítése
• CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, DVD+R DL lejátszása



 Vezeték nélküli hátsó hangfalak

A hátsó hangszórók vezeték nélkül működnek, 
így oda helyezheti őket, ahova kedve tartja. A 
használt technológia nem okoz interferenciát, 
és teljes surround hangzást nyújt anélkül, hogy 
a kábelekkel kellene bajlódni.

DTS, DolbyDigital, ProLogic ll
A beépített DTS és Dolby Digital dekódernek 
köszönhetően nincs szükség külső dekóderre, 
mivel feldolgozza mind a hat csatorna 
hanginformációit és meghökkentően valószerű 
élményt nyújt. A Dolby Pro Logic II bármely 
sztereoforrásból ötcsatornás térhangzást állít 
elő.

HDMI 1080p
A HDMI-n az 1080p-re felkonvertált jel 
kristálytiszta képet nyújt. A normál felbontású 
filmeket most valódi nagy felbontásban 
élvezheti - több részlettel és valósághű képpel. 
A progresszív pásztázás (ezt jelenti a „p” az 
„1080p” megjelölésben) kiküszöböli a TV-

képernyőn gyakori sorstruktúrát, ezzel is 
biztosítva a kompromisszum nélküli élességet. 
És mindezen felül a HDMI közvetlen digitális 
kapcsolatot teremt, amely képes tömörítetlen 
digitális HD videó vagy digitális többcsatornás 
hang hordozására az analóg jelek 
konvertálásának elkerülésével. Az eredmény 
tökéletes, teljesen zajmentes kép- és 
hangminőség.

Nagy sebességű USB 2.0 kapcsolat
Az univerzális soros busz vagy USB 
számítógépek, perifériák és 
szórakoztatóelektronikai berendezések 
csatlakoztatására szolgáló szabványprotokoll. 
A nagysebességű USB-eszközök akár 480 Mb/s 
adatátviteli sebességgel rendelkeznek, a 
korábbi USB 12 Mb/s sebességével szemben. 
Nagy sebességű USB 2.0 kapcsolat esetén nem 
kell mást tennie, mint csatlakoztatni az USB-
eszközt, kiválasztani a filmet, zenét vagy képet, 
és máris kezdheti a lejátszást.

EasyLink
Az EasyLinknek köszönhetően több készüléket 
irányíthat egy távvezérlővel. Az iparági 
szabvány HDMI CEC protokollal osztja meg a 
működést a készülékek között a HDMI-
kábelen keresztül. Egy gombnyomással 
egyszerre vezérelheti összes csatlakoztatott 
HDMI CEC berendezését. A készenlét és a 

lejátszás funkció például tökéletes 
könnyedséggel használható.

Minden lejátszható
Gyakorlatilag bármilyen típusú adatformátum 
lejátszható - legyen az WMV, DivX, MP3 vagy 
JPEG. Élvezze a lejátszás máshoz nem 
hasonlítható kényelmét és a médiafájlok 
megosztását a TV készülékén vagy házimozi 
rendszerén - mindezt a nappalijának 
kényelmében.

Minden lejátszható
Szinte bármilyen típusú lemez lejátszható - 
legyen az CD, (S)VCD, DVD, DVD+R, DVD-R, 
DVD+RW, DVD-RW vagy DVD+R DL. 
Tapasztalja meg a páratlan rugalmasságot és a 
kényelmet, melyet az összes lemezének 
lejátszása jelent egy és ugyanazon készüléken.

DivX Ultra tanúsítvánnyal rendelkező
A DivX támogatás azt jelenti, hogy DivX-
kódolt videofelvételeket tekinthet meg 
nappalija kényelmében. A DivX adatformátum 
olyan MPEG4 alapú videotömörítési 
technológia, amely nagy fájlméretű filmek, 
előzetesek és zenei videók tárolását teszi 
lehetővé CD-R/RW, valamint írható DVD-
lemezen.A DivX Ultra olyan nagyszerű 
lehetőségekkel egyesíti a DivX lejátszást, mint 
az egyetlen fájlformátumba integrált feliratok, 
több nyelv, több sáv és menü.
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Kép/Kijelző
• D/A átalakító: 12 bit, 108 MHz
• Kép javítása: High Def (720p, 1080i, 1080p), 

Progresszív pásztázás, Video-felkonvertálás (720p, 
1080i/p)

Hang
• Összteljesítmény (RMS): 1000 W
• Kimenő teljesítmény (RMS): 6x167 W
• D/A átalakító: 24 bit, 192 kHz
• Frekvenciaátvitel: 40-20 000 Hz
• Jel-zaj arány: > 60 dB
• Hangrendszer: DTS, Dolby Digital, Dolby Prologic 

II, Sztereó
• Hangkiemelés: „D" osztályú digitális erősítő, 

Éjszakai mód
• Hangszínszabályzó beállításai: Működés, Rock, 

Klasszikus, Koncert, Dráma, Szalonzene, Játék, 
Sport

Videolejátszás
• Tömörítési formátumok: MPEG1, MPEG2, Divx 

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

• Adathordozók lejátszása: DVD-Video, DVD+R/
+RW, DVD-R/-RW, Video CD/SVCD, CD-R/CD-
RW

• Videolemez lejátszási rendszer: NTSC, PAL

Hanglejátszás
• Tömörítési formátum: MP3, WMA
• Adathordozók lejátszása: CD, DVD+R/+RW, 

DVD-R/-RW
• MP3 bitátviteli sebességek: 32-256 kb/s és VBR

Állókép lejátszása
• Képtömörítési formátum: JPEG
• Adathordozók lejátszása: CD-R/RW, DVD+R/

+RW, DVD-R/-RW, USB flash meghajtó
• Kép javítása: Forgatás, Nagyítás, Diabemutató 

zenelejátszással

Hangolóegység/Vétel/Adás
• Hangolási sávok: FM
• RDS: Állomásnév

Csatlakoztathatóság
• Elülső/oldalsó csatlakozók: Nagy sebességű USB, 

MP3-bemenet
• Hátoldali csatlakozók: HDMI kimenet, Scart, AUX-

bemenet, FM antenna, Easy-Fit hangszóró-
csatlakozó, Digitális koaxiális bemenet, Digitális 

optikai bemenet

Kapcsoló
• Áramellátás: 50 Hz, 230 V
• Készenléti fogyasztás: < 1 W
• Áramfogyasztás: 180 W

Hangszórók
• Szatellithangszóró: 2 padlón álló oszlop
• Szatellithangszóró meghajtók: 3"-es szélessávú 

hangszóró
• Szatellithangszóró impedancia: 4 ohm
• Szatellithangszórók frekvenciatart.: 150-20000 Hz
• Középsugárzó meghajtók: 3"-es szélessávú 

hangszóró
• Középsugárzó impedancia: 4 ohm
• Középsugárzó frekvenciatartománya: 150-

20000 Hz
• Mélynyomó meghajtó: 6,5"-es, nagy hatásfokú 

hangszóró
• Mélynyomó impedancia: 4 ohm
• Mélynyomó frekvenciatartománya: 40–150 Hz
• Mélynyomó típusa: Passzív

Tartozékok
• Mellékelt tartozékok: Távvezérlő, 2 x AAA elem, 

Scart kábel, FM antenna, Gyors üzembe helyezési 
útmutató, Felhasználói kézikönyv, Nemzetközi 
garancialevél

Méretek
• Egység méretei (Sz x Ma x Mé): 

360 x 58 x 332 mm
• Készülék tömege: 2,8 kg
• Elülső hangsugárzó szélessége: 103 mm
• Elülső hangsugárzó magassága: 203 mm
• Elülső hangsugárzó mélysége: 71 mm
• Elülső hangsugárzó tömege: 0,54 kg
• Hátsó hangsugárzó szélessége: 262 mm
• Hátsó hangsugárzó magassága: 1199 mm
• Hátsó hangsugárzó mélysége: 264 mm
• Hátsó hangsugárzó tömege: 3,376 kg
• Középső hangszóró mérete (Sz x Ma x Mé): 

244 x 100 x 74 mm
• Középsugárzó tömege: 0,791 kg
• Mélynyomó méretei (Sz x Ma x Mé): 

163 x 363 x 369 mm
• Mélynyomó tömege: 4,703 kg
• Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 

962 x 440 x 409 mm
• Tömeg csomagolással együtt: 21 kg
•
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