
 

 

Philips
Domácí kino 5.1

HDMI 1080p

HTS3510
Posedlost zvukem

Výkonný zvuk domácího kina s hlubokými basy
Přeneste výkon kina do svého domova! Toto domácí kino Philips má výkonné 
reproduktory vybavené basovými průduchy a zvýšené rozlišení HDMI 1080p umocní vaši 
domácí zábavu

Skvělý zážitek z poslechu
• Výkonné reproduktory s basovými průduchy zajišťují skvělý zvuk
• Prostorový zvuk Dolby Digital a Pro Logic II
• Výkon 300 W RMS poskytuje skvělý zvuk pro filmy a hudbu

Navrženo k vylepšení obytného prostoru
• Kompaktní provedení, které se hodí kamkoli

Připojte a vychutnejte si veškerou zábavu
• Přehrávání DVD, VCD a CD disků a USB zařízení
• Rozhraní HDMI 1080p provádí převzorkování na vyšší rozlišení pro ostřejší obraz



 Výkonné reproduktory s basovými 
průduchy

Výkonné reproduktory s basovými průduchy 
zajišťují skvělý zvuk

Systém Dolby Digital a Pro Logic II
Vestavěný dekodér systému Dolby Digital 
nahrazuje externí dekodér zpracováním všech 
šesti kanálů zvukových informací tak, aby 
zaručil zážitek z prostorového zvuku a 
ohromující přirozený vjem obklopujícího 
prostředí a dynamický realismus. Systém Dolby 
Pro Logic II nabízí pětikanálové prostorové 
zpracování z jakéhokoli stereofonního zdroje.

Výkon 300 W RMS

Výkon 300 W RMS poskytuje skvělý zvuk pro 
filmy a hudbu

HDMI 1080p

HDMI 1080p se zvýšeným rozlišením 
poskytuje křišťálově čistý obraz. Filmy 
natočené ve standardním rozlišení si nyní 
můžete užívat v pravém vysokém rozlišení 
s podrobnějším a naprosto přirozeným 
obrazem. Funkce Progressive Scan (vyjádřená 
písmenem „p“ v názvu „1080p“) odstraňuje 
řádkovou strukturu převažující na televizních 
obrazovkách a opět zajišťuje jednoznačně 
ostrý obraz. HDMI navíc vytváří přímé digitální 
připojení, přenášející nekomprimované 

digitální video ve formátu HD nebo digitální 
vícekanálový zvuk, a to bez nutnosti jeho 
převodu na analogový zvuk – výsledkem je 
perfektní obraz a vynikající kvalita zvuku, 
zaručeně neovlivněná žádným šumem.

Přehraje vše

Přehrávejte téměř libovolný disk a libovolné 
mediální zařízení, ať už DVD, VCD a CD disky 
nebo zařízení USB. Zažijte nepřekonatelné 
pohodlí skvělých možností hratelnosti a luxus 
sdílení souborů médií na televizoru nebo 
systému domácího kina.

Kompaktní provedení

Kompaktní provedení, které se hodí kamkoli
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Příslušenství
• Dodávané příslušenství: Audio / video kabel, 

Baterie pro dálkový ovladač, Anténa FM, Napájecí 
kabel, Stručný návod k rychlému použití, Dálkový 
ovladač, Uživatelská příručka, Mezinárodní záruční 
list

Přehrávání zvuku
• Kompresní formát: MP3, WMA
• Přenosová rychlost formátu MP3: 32 - 320 kb/s

Zobrazení fotografií
• Kompresní formát: JPEG, JPEG HD
• Vylepšení obrazu: Rotace, Prezentace s 

přehráváním hudby, Zvětšení

Přehrávání videa
• Kompresní formáty: DivX Ultra, MPEG1, MPEG2, 

MPEG4, XviD
• Systém přehrávání video disků: NTSC, PAL

Optická média pro přehrávání
• Přehrávatelné disky: CD, CDDA, CD-R/CD-RW, 

DVD, DVD +R/+RW, DVD R/−RW, Standard 
SVCD, Disk VCD

Formát souboru
• Audio: MP3, WMA
• Obraz: JPEG, JPG
• Videí: ASF, AVI, DivX, MPEG, MPG

Možnosti připojení
• Čelní / boční přípojky: USB
• Zadní konektory: Vstup AUX 1, Konektory 

reproduktoru Click-fit, Výstup kompozitního videa 
(CVBS), Zásuvka pro anténu FM, Výstup HDMI 1.3, 
Scart

Rozměry
• Hlavní jednotka (Š x V x H): 360 x 58 x 320 mm
• Hmotnost hlavní jednotky: 2,84 kg
• Středový reproduktor (Š x V x H): 

160,9 x 95 x 92 mm
• Hmotnost středového reproduktoru: 0,77 kg
• Délka kabelu středového reproduktoru: 3 m
• Přední reproduktor (Š x V x H): 

95 x 160,9 x 87 mm
• Hmotnost předního reproduktoru: 0,56 kg
• Délka kabelu předního reproduktoru: 4 m
• Zadní reproduktor (Š x V x H): 

95 x 160,9 x 87 mm

• Hmotnost zadního reproduktoru: 0,56 kg
• Délka kabelu zadního reproduktoru: 10 m
• Subwoofer (Š x V x H): 120 x 307 x 369 mm
• Hmotnost subwooferu: 3,84 kg
• Délka kabelu subwooferu: 4 m
• Balení (Š x V x H): 370 x 385 x 468 mm
• Hmotnost včetně balení: 12,52 kg

Reproduktory
• Typ reproduktorů: 1 x středový reproduktor, 4 x 

satelitní reproduktor
• Vinutí středového reproduktoru: 1 x 3" 

širokopásmový basový reproduktor
• Frekvenční pásmo středového reproduktoru: 

150–20 000 Hz
• Impedance středového reproduktoru: 8 ohm
• Budiče v každém satelitním reproduktoru: 1 x 3" 

širokopásmový basový reproduktor
• Frekvenční pásmo sat. reproduktorů: 

150–20 000 Hz
• Impedance satelitních reproduktorů: 4 ohm
• Typ subwooferu: Pasivní
• Vinutí subwooferu: 1x 6,5" basový reproduktor
• Frekvenční pásmo subwooferu: 20 – 150 Hz
• Impedance subwooferu: 8 ohm

Obraz/displej
• Vylepšení obrazu: Progressive scan, Vysoké 

rozlišení (720p, 1080i, 1080p), Zvýšení rozlišení 
videa

Spotřeba
• Spotřeba elektrické energie: 60 W
• Napájení: 220-240 V, 50 Hz
• Spotřeba energie v pohotovostním režimu: 

<0,9 W

Zvuk
• Nastavení ekvalizéru: Akce, Klasické, Koncert, 

Drama, Jazz, Rock, Sporty
• Kmitočtová charakteristika: 20 - 20 k Hz
• Odstup signál/šum: > 65 dB
• Vylepšení zvuku: Systém Dolby Digital Pro Logic II, 

Noční režim
• Zvukový systém: Dolby Digital 5.1, Stereo
• Celkový výkon RMS při 30% celkovém 

harmonickém zkreslení (THD): 300 W

Tuner/příjem/vysílání
• Pásma tuneru: FM
• Počet kanálů předvoleb: 40
•
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