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Philips Immersive Sound
Home Theater

HDMI 1080p

HTS3510
Sunet surround cinematografic 

puternic cu bas profund
Aduceţi puterea cinematografului la dvs. acasă! Boxele puternice cu cabluri bas şi upscaling 
de înaltă definiţie HDMI 1080p vă inundă căminul cu experienţă de divertisment

Experienţă auditivă minunată
• Boxe puternice cu cabluri bas pentru sunet excelent
• Sunet surround Dolby Digital și Pro Logic II

Conceput pentru sporirea spaţiului de locuit
• Design compact, adaptabil oriunde

Conectaţi-vă și savuraţi toate tipurile de divertisment
• Redă DVD, VCD, CD și dispozitive USB
• Reeșantionare HDMI 1080p la definiţie înaltă pentru a obţine imagini mai clare



 Boxe puternice

Boxe puternice cu cabluri bas pentru sunet excelent

Dolby Digital și Pro Logic II
Un decodor 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.

Redă toate formatele

Redă aproape orice disc și orice dispozitive media 
doriţi - indiferent că sunt DVD-uri, VCD-uri, CD-uri 
sau dispozitive USB. Experimentaţi confortul 
imbatabil al capacităţii excelente de redare și luxul de 
a partaja fișiere media pe televizorul dvs. sau pe 
sistemul home theater.

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.
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Repere
• Tip subwoofer: Pasiv • Sistem de redare a discurilor video: NTSC, PAL
•

Accesorii
• Accesorii incluse: Telecomandă, Antenă FM, 

Manual de utilizare, Ghid de iniţiere rapidă, 
Certificat de garanţie internaţională, Baterii pentru 
telecomandă

Redare audio
• Format compresie: MP3, WMA
• Rate de biţi MP3: 112 kbps - 320 kbps
• Medii de redare: CD audio, CD-R/RW, DVD+R/

+RW, DVD+R/-R DL, DVD-R/-RW, MP3-CD, 
Unitate flash USB

Conectivitate
• Conexiuni frontale/laterale: USB
• Conexiuni spate: Intrare AUX, Ieșire video 

Component, Ieșire video compozită (CVBS), 
Conectori Easy-Fit pt. boxe, Antenă FM, Ieșire 
HDMI

Dimensiuni
• Dimensiuni boxă centrală (L x Î x A): 

160,9 x 95,33 x 92,33 mm
• Dimensiuni set (Î x A): 54,5 x 331 mm
• Dimensiuni subwoofer (L x Î x A): 

122,6 x 309,5 x 370 mm
• Dimensiuni boxe surround (L x Î x A): 

96 x 162 x 96 mm

Difuzoare
• Interval de frecvenţe central: 150-20000 Hz
• Impedanţă difuzor central: 8 ohm
• Interval de frecvenţe difuzor satelit: 150-20000 Hz
• Impedanţă difuzor satelit: 4 ohm
• Interval de frecvenţe subwoofer: 40 - 150 Hz
• Impedanţă subwoofer: 8 ohm

Imagine/Ecran
• Caracteristici superioare imagine: Scanare 

progresivă

Alimentare
• Consum de energie: 100 W
• Sursă de alimentare: 220-240 V, 50 Hz
• Consum în standby: < 0,9

Sunet
• Răspuns în frecvenţă: 20 - 20000 Hz
• Coeficient semnal/zgomot: >65 dB
• Caracteristici superioare sunet: Amplificator digital 

clasa "D", Mod Noapte, Control înalte și joase
• Sistem audio: Dolby Digital 5.1, Dolby Prologic II, 

Stereo
• Putere totală (RMS): 300 W
• Setări egalizator: Acţiune, Clasic, Concert, Dramă, 

Jazz, Rock, Sport

Redare imagine statică
• Format de compresie a imaginii: HD JPEG, JPEG
• Caracteristici superioare ale imaginii: Rotire, 

Redare diapozitive cu muzică, Zoom
• Medii de redare: CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-

R/-RW, Unitate flash USB

Tuner/Recepţie/Transmisie
• Benzi pentru tuner: FM

Redare video
• Formate de comprimare: avi, DivX Ultra, MPEG1, 

MPEG2, MPEG4, WMV, XviD
• Medii de redare: CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, 

DVD-R/-RW, DVD-Video, Unitate flash USB, 
Video CD/SVCD
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