
 

 

Philips
Cinema em casa 5.1

HDMI 1080p

HTS3510
Obcecado pelo som

Som potente do sistema de cinema em casa com graves profundos

Traga o poder do cinema para sua casa! Este sistema de cinema em casa da Philips possui 
altifalantes potentes com tubos de graves e aumento de resolução HDMI 1080p de alta 
definição que melhoram a sua experiência de entretenimento em casa

Estupenda experiência de som
• Altifalantes potentes com tubos de graves para um óptimo som
• Som surround Dolby Digital e Pro Logic II
• Potência RMS de 300 W que oferece um excelente som para filmes e música

Concebido para melhorar o espaço que habita
• Design compacto que se adapta a qualquer local

Ligue e aprecie todo o seu entretenimento
• Reproduz DVD, VCD, CD e dispositivos USB
• HDMI 1080p com melhoramento para Alta Definição - obtenha imagens mais nítidas



 Altifalantes potentes com tubos de 
graves

Altifalantes potentes com tubos de graves para 
um óptimo som

Dolby Digital e Pro Logic II
Um descodificador 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.

Potência RMS de 300 W

Potência RMS de 300 W que oferece um 
excelente som para filmes e música

HDMI 1080p

A tecnologia HDMI 1080p com melhoramento 
oferece-lhe imagens nítidas. Agora é possível 
desfrutar dos filmes em definição padrão no 
esplendor da Alta Definição - com mais 
detalhes e imagens mais realistas. O 
varrimento progressivo (representado pelo "p" 
em "1080p") elimina a estrutura de linhas dos 
ecrãs de TV, para imagens cristalinas. Além 
disso, a HDMI estabelece uma ligação digital 
directa que pode transportar vídeo digital em 
Alta Definição descomprimido e áudio digital 

multicanais, sem conversões para analógico - 
reproduzindo imagens e sons de qualidade 
perfeita, sem qualquer ruído de fundo.

Reproduz tudo

Reproduz praticamente qualquer disco e 
dispositivo multimédia que desejar - quer seja 
DVD, VCD, CD ou dispositivos USB. 
Experimente a conveniência imbatível de uma 
óptima capacidade de reprodução e o luxo da 
partilha de ficheiros multimédia no seu 
televisor ou sistema de cinema em casa.

Design compacto

Design compacto que se adapta a qualquer 
local
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Acessórios
• Acessórios incluídos: Cabo áudio/vídeo, Pilhas para 

telecomando, Antena FM, Cabo de alimentação, 
Manual de início rápido, Telecomando, Manual do 
utilizador, Folheto de garantia mundial

Reprodução de áudio
• Formato de compressão: MP3, WMA
• Taxas de bits MP3: 32 - 320 kbps

Reprodução de fotografias
• Formato de compressão: JPEG, JPEG HD
• Melhoramento de imagem: Rodar, Apresentação 

de diapositivos com música, Zoom

Reprodução de vídeo
• Formatos de compressão: DivX Ultra, MPEG1, 

MPEG2, MPEG4, XviD
• Sistema de reprodução discos de vídeo: NTSC, 

PAL

Suporte de leitura óptica
• Discos legíveis: CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, 

DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Formato de ficheiros
• Áudio: mp3, wma
• Imagem: JPEG, JPG
• Vídeo: asf, avi, divx, mpeg, mpg

Conectividade
• Ligações frontais/laterais: USB
• Ligações posteriores: AUX IN 1, Conectores de 

encaixe para altifalantes, Saída de vídeo composto 
(CVBS), Entrada da antena FM, Saída HDMI 1.3, 
Scart

Dimensões
• Unidade principal (L x A x P): 360 x 58 x 320 mm
• Peso da unidade principal: 2,84 kg
• Altifalante central (L x A x P): 160,9 x 95 x 92 mm
• Peso do altifalante central: 0,77 kg
• Comprimento do cabo de altifalante central: 3 m
• Altifalante dianteiro (L x A x P): 95 x 160,9 x 

87 mm
• Peso do altifalante dianteiro: 0,56 kg
• Comprimento do cabo de altifalante dianteiro: 4 m
• Altifalante traseiro (L x A x P): 95 x 160,9 x 87 mm

• Peso do altifalante traseiro: 0,56 kg
• Comprimento do cabo do altifalante traseiro: 10 m
• Subwoofer (L x A x P): 120 x 307 x 369 mm
• Peso do subwoofer: 3,84 kg
• Comprimento do cabo do subwoofer: 4 m
• Embalagem (L x A x P): 370 x 385 x 468 mm
• Peso incl. embalagem: 12,52 kg

Altifalantes
• Tipos de altifalante: 1 Altifalante central, 4 

Altifalantes satélites
• Diafragmas do altifalante central: 1 Woofer de 

gama total de 3"
• Limites freq. do altifalante central: 150 - 20 000 Hz
• Impedância do altifalante central: 8 ohms
• Diagramas por altifalante satélite: 1 Woofer de 

gama total de 3"
• Limites freq. do altifalante satélite: 150 - 20 000 Hz
• Impedância do altifalante satélite: 4 ohms
• Tipo de subwoofer: Passivo
• Controlador do subwoofer: 1 Woofer 6,5"
• Limites de freq. do subwoofer: 20 - 150 Hz
• Impedância do subwoofer: 8 ohms

Imagem/visualização
• Melhoramento de imagem: Varrimento 

progressivo, Alta def. (720p, 1080i, 1080p), 
Aumento da resolução de vídeo

Alimentação
• Consumo de energia: 60 W
• Alimentação: 220-240 V, 50 Hz
• Consumo de energia em modo de espera: < 0,9 W

Som
• Definições do equalizador: Acção, Classic, 

Concerto, Drama, Jazz, Rock, Desporto
• Frequência de resposta: 20 - 20k Hz
• Relação sinal/ruído: > 65 dB
• Melhoramento do som: Dolby Digital Prologic II, 

Modo Nocturno
• Sistema de som: Dolby Digital 5.1, Estéreo
• Potência total RMS @ 30% THD: 300 W

Sintonizador/recepção/transmissão
• Bandas do sintonizador: FM
• Número de canais predefinidos: 40
•
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