
riviţi, ascultaţi și încercaţi
P
Acest sistem Home Entertainment digital, elegant și compact, redă practic orice disc cu 
sunet surround la calitate Dolby, DTS sau SACD. Relaxaţi-vă și pătrundeţi în universul 

muzicii și al filmului, în propria dvs. casă.

Performanţe audio și video deosebite
• Scanarea progresivă PAL & NTSC oferă imagini de o claritate ireproșabilă
• Sistemul Dynamic Bass Boost asigură un bas profund și dramatic
• Tweeterele Conical Dome îmbunătăţesc sunetul SACD la frecvenţe înalte

Redă toate formatele
• Filme: DVD, DVD+R/RW, (S)VCD, DivX, MPEG4
• Muzică: SACD, CD, MP3-CD, CD-R, CD-RW și Windows Media™ Audio
• Picture CD (JPEG) cu redare a muzicii (MP3)

Configurare rapidă și ușoară
• Configurare rapidă a sistemului Home Entertainment
• Conectori Easy-fit™ coloraţi, pentru configurare rapidă
Philips
Sistem Home Theater 
DVD/SACD
HTS3500S
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Imagine/Ecran
• Raport lungime/lăţime: 4:3, 16:9
• Convertor D/A: 12 biţi, 108 MHz
• Caracteristici superioare imagine: Scanare 

progresivă, Video Upsampling 4x

Sunet
• Convertor D/A: 24 bit, 192 kHz
• Răspuns în frecvenţă: 30 - 20.000 Hz Hz
• Coeficient semnal/zgomot: > 62 dB
• Sistem audio: Dolby Pro Logic II, DTS, Dolby 

Digital, Stereo
• Setări egalizator: Acţiune, Clasic, Concert, 

Digital, Drama, Jazz, Rock, Sci-Fi
• Putere de ieșire (RMS): 4x75 W (faţă + 

surround), 2x100 W (centru + subwoofer)
• Putere totală sunet (RMS): 500 W
• Caracteristici superioare sunet: Amplif. digital 

clasa "D", Dynamic Bass Enhancement

Redare video
• Medii de redare: DVD-Video, DVD+RW, 

DVD+R, DVD-RW (Mod Video), DVD-R, Video 
CD/SVCD, CD cu imagini, Super Audio CD, 
WMA

• Formate de comprimare: MPEG1, MPEG2, 
MPEG4, DivX 3,11, DivX 4.x, DivX 5.x

• Sistem de redare a discurilor video: NTSC, PAL

Redare audio
• Medii de redare: CD, MP3-CD, WMA, SACD 

multi-canal, SACD stereo, CD-R, CD-RW
• Format compresie: Dolby Digital, DTS, MP3, 

PCM, Windows Media™ Audio
• Rate de biţi MP3: 32-256 kbps și VBR

Redare imagine statică
• Medii de redare: CD cu imagini
• Format comprimare imagine: JPEG
• Prezentare: cu muzică (MP3)

Tuner/Recepţie/Transmisie
• Mărci de tunere: FM Stereo, MW
• Reglare automată digitală
• Memorare automată
• Număr de canale presetate: 20
• RDS: Nume post de radio

Conectivitate
• Alte conexiuni: SCART1(CVBS,S-video/

RGBout), S-Video out, AUX in, Intrare coaxială 
digitală, Line out, Antenă FM, Antenă MW, 
Conectori Easy-Fit pt. boxe, Ieș. vid. Comp. - 
Progr., Ieș. video Composite (CVBS)

Confort
• Telecomandă: Multi-funcţional

Alimentare
• Alimentare: 200-240 V, 50Hz
• Consum în stare de repaus: < 0,5 W

Boxe
• Difuzor satelit: Ecranare magnetică frontală
• Interval de frecvenţe satelit: 120-20.000 Hz Hz
• Impedanţă difuzor satelit: 6 ohm
• Drivere pentru difuzor satelit: Tweeter dome 

conic de 1", Woofer de 3" pentru medii
• Difuzor central: Ecranat magnetic
• Interval de frecvenţe central: 120-20.000 Hz Hz
• Impedanţă difuzor central: 3 ohm
• Drivere difuzor central: Tweeter dome conic de 

1", Woofer de 3" pentru medii
• Interval de frecvenţe subwoofer: 30-120 Hz
• Impedanţă subwoofer: 3 ohm
• Driver subwoofer: Woofer eficient de 6,5"

Accesorii
• Accesorii incluse: Cablu SCART, Cablu de 

alimentare CA, Antenă FM/MW, Telecomandă, 
Baterii pentru telecomandă, Manual de utilizare, 
Ghid de utilizare rapidă, Certificat de garanţie

Dimensiuni
• Dimensiuni set (L x Î x A): 360 x 54 x 324 mm
• Greutate set: 2,7 kg
• Dimensiuni boxe surround (L x Î x A): 

94 x 175 x 65 mm
• Greutate boxă surround: 0.58 kg
• Dimensiuni boxă centrală (L x Î x A): 

225 x 94 x 75 mm
• Greutate boxă centrală: 0,78 kg
• Dimensiuni subwoofer (L x Î x A): 

360 x 340 x 130 mm
• Înălţime subwoofer: 3,92 kg
• Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 

570 x 310 x 440 mm
• Greutate cu ambalaj inclus: 18 kg
•
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canare progresivă PAL & NTSC
canarea progresivă dublează rezoluţia verticală a 
maginii, oferind o imagine mult mai clară. În loc să 
rimită mai întâi semicadrul cu linii impare, urmat de 
emicadrul cu linii pare, ambele semicadre sunt scrise în 
celași timp. Este creată instantaneu o imagine 
ompletă, cu rezoluţie maximă.

weetere cu dom conic
weeterele Conical Dome îmbunătăţesc sunetul SACD 
e înaltă frecvenţă prin redarea tuturor nuanţelor și 

nflexiunilor utilizând o membrană extrem de ușoară și 
igidă din LEXAR. Aceasta permite tweeterelor să 
ifuzeze o gamă largă de frecvenţe audio. Forma 
onică specială a reflectorului parabolic asigură o 
istribuire optimă a frecvenţelor și, în consecinţă, 
edarea unor sunete acute extrem de clare și detaliate 
i o percepţie de ansamblu a sunetului mult mai 
chilibrată.

ilme multi-format - DivX, MP4
edarea multi-format vă permite să redaţi majoritatea 
ormatelor de disc, pentru compatibilitate maximă și un 
pectacol vizual desăvârșit.

uzică: SACDWindows Media™ Audio
edarea multi-format vă permite să rulaţi majoritatea 
ormatelor de discuri, pentru compatibilitate maximă și 
lăcere a audiţiei.

icture CD cu redare MP3
icture CD este un disc CD-R sau CD-RW pe care puteţi 
toca fișiere MP3 și imagini digitale. La introducerea 
nui Picture CD în DVD player, pe ecran va apărea un 
eniu cu toate imaginile JPEG și/sau fișierele MP3 de 
e disc. Nu trebuie decât să selectaţi fișierele cu muzică 
i imaginile pe care doriţi să le savuraţi și să apăsaţi 
edare sau OK. Puteţi privi imaginile la TV și asculta 
uzică în același timp.
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Specificaţii Caracteristici principale produs

Sistem Home Theater DVD/SACD
  


