
 

 

Philips
Sistem DVD home theater

HTS3377W
Sunet surround spectaculos cu claritate superbă
Ca în filme
Imaginile HD şi sunetul surround furnizate de acest sistem oferă home entertainment 
uimitor. Savuraţi imaginile clare cu upscaling de 1080p HDMI şi redarea de pe unităţi USB 
drives, playere media portabile şi practic orice tip de disc.

Dă viaţă fișierelor audio/video
• Sunet surround DTS, Dolby Digital și Pro Logic II
• Amplificator de clasă D avansat pentru sunet compact, puternic
• Reeșantionare HDMI 1080p la definiţie înaltă pentru a obţine imagini mai clare

Ușor de setat
• Boxe posterioare wireless - mai puţine cabluri întinse prin cameră
• EasyLink controlează toate produsele EasyLink cu o singură telecomandă

Conectaţi-vă si bucuraţi-vă de mai multe surse
• Conexiunea USB 2.0 de mare viteză redă clipuri video/muzică de pe memorie flash USB

Redă toate filmele și muzica
• Certificat DivX Ultra pentru redarea îmbunătăţită a materialelor video DivX
• Poate reda fișiere WMV, DivX, WMA, MP3 și JPEG de pe camerele digitale
• Redă CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, DVD+R DL



 Boxe posterioare fără fir

Boxele posterioare wireless vă oferă 
modularitate și mobilitate în amplasarea lor. 
Dezvoltate cu ajutorul unei tehnologii care 
elimină interferenţele, boxele wireless 
furnizează un sunet surround absolut, fără 
inesteticele cabluri de conectare.

DTS, DolbyDigital, ProLogic ll
Decodorul DTS și Dolby Digital integrat 
elimină necesitatea unui decodor extern, prin 
procesarea tuturor celor șase canale de 
informaţii audio, asigurând posibilitatea de a 
experimenta un sunet surround și o percepţie 
naturală incredibilă. Dolby Pro Logic II oferă 
cinci canale de procesare surround, din orice 
sursă stereo.

HDMI 1080p
Upscaling HDMI 1080p furnizează imagini de o 
claritate excepţională. Filmele la definiţie 
standard pot fi urmărite acum la rezoluţie cu 
adevărat de înaltă definiţie - asigurând mai 
multe detalii și imagini mai realiste. Scanarea 
progresivă (reprezentată prin "p" în "1080p") 

elimină structura liniilor preponderentă pe 
ecranele televizoarelor, din nou asigurând 
permanent imagini clare. Pentru a încheia lista, 
HDMI realizează o conexiune digitală directă 
care poate transmite imagini video 
necomprimate, precum și semnal audio digital 
pe mai multe canale, fără conversii la analogic - 
oferind o calitate perfectă a imaginii și 
sunetului, fără zgomote.

Conexiune USB 2.0 de mare viteză
Universal Serial Bus sau USB este un protocol 
standard care este utilizat în mod confortabil 
pentru a lega calculatoare, periferice și 
echipamente electrice ale consumatorului. 
Dispozitivele USB de mare viteză au o rată de 
transfer de până la 480 Mbps - de la 12 Mbps în 
dispozitivele originale USB. Utilizând 
conexiunea USB 2.0 de mare viteză, tot ceea ce 
trebuie să faceţi este să vă conectaţi 
dispozitivul USB, să selectaţi filmul, muzica sau 
imaginile și să începeţi să redaţi.

EasyLink
EasyLink vă permite să controlaţi mai multe 
dispozitive cu ajutorul unei singure 
telecomenzi. Utilizează protocolul standard 
HDMI CEC pentru a partaja funcţionalitatea 
între dispozitive prin intermediul cablului 
HDMI. Prin atingerea unui buton, puteţi utiliza 
simultan toate echipamentele dumneavoastră 
activate și conectate la HDMI CEC. Funcţiile ca 
standby și play se pot efectua acum extrem de 
ușor.

Redă toate formatele
Redaţi practic orice format media doriţi - fie că 
este WMV, DivX, MP3 sau JPEG. 
Experimentaţi confortul imbatabil a unei 
capacităţi formidabile de redare și luxul 
partajării fișierelor media pe televizorul sau 
sistemul Home Theater - în confortul 
sufrageriei dumneavoastră.

Redă toate formatele
Redaţi practic orice disc doriţi - fie că este CD, 
(S)VCD, DVD, DVD+R, DVD-R, DVD+RW, 
DVD-RW sau DVD+R DL. Experimentaţi 
flexibilitatea imbatabilă și luxul redării tuturor 
discurilor dumneavoastră pe un singur 
dispozitiv.

Certificat DivX Ultra
Dispunând de suport DivX, vă puteţi bucura de 
materiale video codificate DivX în confortul 
propriei dumneavoastră camere de zi. 
Formatul media DivX este o tehnologie de 
compresie video bazată pe standardul MPEG4, 
care vă permite să salvaţi fișiere de mari 
dimensiuni precum filme, trailere și 
videoclipuri muzicale pe suporturi media, cum 
sunt discurile înregistrabile CD-R/RW și DVD. 
DivX Ultra combină redarea DivX cu 
caracteristici extraordinare precum subtitrare 
integrată, mai multe limbi pentru meniul audio, 
mai multe înregistrări și meniuri într-un singur 
format de fișiere convenabil.
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Imagine/Ecran
• Convertor D/A: 12 biţi, 108 MHz
• Caracteristici superioare imagine: Înaltă definiţie 

(720p, 1080i, 1080p), Scanare progresivă, 
Upscaling video (720p, 1080i/p)

Sunet
• Putere de ieșire totală: 1000 W
• Putere de ieșire (RMS): 6x167W
• Convertor D/A: 24 bit, 192 kHz
• Răspuns în frecvenţă: 40-20000 Hz
• Coeficient semnal/zgomot: > 60 dB
• Sistem audio: DTS, Dolby Digital, Dolby Pro Logic 

II, Stereo
• Caracteristici superioare sunet: Amplificator digital 

clasa "D", Mod Noapte
• Setări egalizator: Acţiune, Rock, Clasic, Concert, 

Drama, Lounge, Jocuri, Sport

Redare video
• Formate de comprimare: MPEG1, MPEG2, DivX 

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

• Medii de redare: DVD-Video, DVD+R/+RW, 
DVD-R/-RW, Video CD/SVCD, CD-R/CD-RW

• Sistem de redare a discurilor video: NTSC, PAL

Redare audio
• Format compresie: MP3, WMA
• Medii de redare: CD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
• Rate de biţi MP3: 32-256 kbps și VBR

Redare imagine statică
• Format comprimare imagine: JPEG
• Medii de redare: CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-

R/-RW, Memorie flash USB
• Caracteristici superioare imagine: Rotire, Zoom, 

Redare diapozitive cu muzică

Tuner/Recepţie/Transmisie
• Mărci de tunere: FM
• RDS: Nume post de radio

Conectivitate
• Conexiuni frontale/laterale: USB de înaltă viteză, 

Intrare Line-in MP3
• Conectori spate: Ieșire HDMI, Ieșire Composite 

video (CVBS), SCART, Intrare AUX, Ieșire video 

Component, Antenă FM, Conectori Easy-Fit pt. 
boxe, Intrare coaxială digitală, Intrare optică 
digitală

Alimentare
• Alimentare: 50 Hz, 230 V
• Consum în stare de repaus: < 1 W
• Consum: 180 W

Boxe
• Difuzor satelit: 2 stative pentru podea
• Drivere pentru difuzor satelit: Woofer full range 

de 3"
• Impedanţă difuzor satelit: 4 Ohm
• Interval de frecvenţe satelit: 150-20000 Hz
• Drivere difuzor central: Woofer full range de 3"
• Impedanţă difuzor central: 4 Ohm
• Interval de frecvenţe central: 150-20000 Hz
• Driver subwoofer: Woofer eficient de 6,5"
• Impedanţă subwoofer: 4 Ohm
• Interval de frecvenţe subwoofer: 40-150 Hz
• Tip subwoofer: Pasiv

Accesorii
• Accesorii incluse: Telecomandă, 2 baterii AAA, 

Cablu SCART, antenă FM, Ghid de iniţiere rapidă, 
Manual de utilizare, Certificat de garanţie

Dimensiuni
• Dimensiuni set (L x Î x A): 360 x 58 x 332 mm
• Greutate set: 2,8 kg
• Lăţime boxă faţă: 103 mm
• Înălţime boxă faţă: 203 mm
• Adâncime boxă faţă: 71 mm
• Greutate boxă faţă: 0,54 kg
• Lăţime boxă spate: 262 mm
• Înălţime boxă spate: 1199 mm
• Adâncime boxă spate: 264 mm
• Greutate boxă spate: 3,376 kg
• Dimensiuni boxă centrală (L x Î x A): 

244 x 100 x 74 mm
• Greutate boxă centrală: 0,791 kg
• Dimensiuni subwoofer (L x Î x A): 

163 x 363 x 369 mm
• Înălţime subwoofer: 4,703 kg
• Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 

962 x 440 x 409 mm
• Greutate cu ambalaj inclus: 21 kg
•
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