
 

 

Philips
Система за домашно 
кино 5.1

HDMI 1080p

HTS3520
Завладяващ звук

Мощен кинематографичен звук с дълбоки баси
Вземете мощта на киносалона вкъщи! Мощните високоговорители с басови тръби 
и премащабирането до висока детайлност с HDMI 1080p подсилват домашното ви 
развлечение

Прекрасно изживяване при слушане
• Мощни високоговорители с басови тръби за прекрасен звук
• Обемен звук Dolby Digital и Pro Logic II
• 600 W RMS мощност осигурява чудесен звук за филми и музика

Създаден, за да подобри вашето жизнено пространство
• Компактен дизайн, който подхожда за навсякъде

Свържете и се радвайте на всичките си развлечения
• Възпроизвежда DVD, VCD, CD и USB устройства
• HDMI 1080p подобрява разделителната способност до HD за по-отчетлива картина



 Мощни високоговорители с басови 
тръби

Мощни високоговорители с басови тръби за 
прекрасен звук

Dolby Digital и Pro Logic II

Вграденият декодер за Dolby Digital 
премахва нуждата от външен декодер, като 
обработва всичките шест канала звукова 
информация, за да осигури пространствено 
звуково усещане и поразително естествено 
чувство за реализъм и динамика на 
обкръжението. Dolby Pro Logic II осигурява 
петканален звук от произволен източник на 
стереосигнал.

600 W RMS мощност

600 W RMS мощност осигурява чудесен 
звук за филми и музика

HDMI 1080p

HDMI подобряването на видеото до 1080p 
осигурява кристално ясно изображение. 
Филмите със стандартна разделителна 
способност вече могат да се изживеят в 
истинска HD разделителна способност - 
така се гарантира по-добра детайлност и 
повече реализъм в картината. 
Прогресивното сканиране (обозначавано с 
"p" в "1080p") премахва преобладаващата на 
телевизионния екран редова структура, с 
което също се осигуряват безкомпромисно 
резки изображения. На всичко отгоре, 
HDMI представлява пряка цифрова връзка, 
която може да пренася некомпресирано 

HD видео и цифрово многоканално аудио, 
без да се преобразуват до аналогови 
сигнали, с което се гарантират безупречна 
картина и качествен звук, с пълно отсъствие 
на шум.

Възпроизвежда всичко

Възпроизвеждайте практически всеки диск 
и всички мултимедийни устройства, които 
искате - били те DVD, VCD, CD или USB 
устройства. Убедете се в ненадминатото 
удобство на големите възможности за 
възпроизвеждане и в лукса да показвате 
мултимедийните си файлове на телевизора 
или на системата за домашно кино.

Компактен дизайн

Компактен дизайн, който подхожда за 
навсякъде
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Аксесоари
• Аксесоари в комплекта: Аудио/видео кабел, 
Батерии за дистанционното, FM антена, 
Ръководство за бърз старт, Захранващ кабел, 
Дистанционно управление, Ръководство за 
потребителя, Листовка с гаранция за цял свят

Аудио възпроизвеждане
• Формат на компресиране: MP3, WMA
• MP3 побитови скорости: 32 - 320 kbps

Възпроизвеждане на стоп-кадър
• Формат на компресиране: JPEG, JPEG HD
• Подобрение на картината: Завъртане, 
Слайдшоу с възпроизвеждане на музика, 
Мащабиране

Възпроизвеждане на видео
• Формати на компресиране: DivX Ultra, MPEG1, 

MPEG2, MPEG4, XviD
• Система за възпроизвеждане на видеодискове: 

NTSC, PAL

Оптични носители за 
възпроизвеждане
• Дискове за възпроизвеждане: CD, CDDA, CD-

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

Файлов формат
• Аудио: mp3, wma
• Снимки: JPEG, JPG
• Видео: asf, avi, divx, mpeg, mpg

Възможности за свързване
• Предни/странични букси за свързване: USB
• Задни конектори: Вход AUX 1, Съединители на 
говорителите за поставяне с щракване, Изход за 
композитно видео (CVBS), Гнездо за FM антена, 
HDMI 1.3 изход, SCART

Размери
• Главно устройство (Ш x В x Д): 360 x 58 x 

320 мм
• Тегло на главното устройство: 2,84 кг
• Централен високоговорител (Ш x В x Д): 160,9 

x 95 x 92 мм
• Тегло на централния високоговорител: 0,77 кг
• Дължина на кабела на централния 
високоговорител: 3 м

• Преден високоговорител (Ш x В x Д): 95 x 160,9 
x 87 мм

• Тегло на предната тонколона: 0,56 кг
• Дължина на кабела на предния 
високоговорител: 4 м

• Заден високоговорител (Ш x В x Д): 95 x 160,9 

x 87 мм
• Тегло на задната тонколона: 0,56 кг
• Дължина на кабела на задния високоговорител: 

10 м
• Събуфър (Ш x В x Д): 120 x 307 x 369 мм
• Тегло на събуфъра: 3,84 кг
• Дължина на кабела на събуфъра: 4 м
• Опаковка (Ш x В x Д): 370 x 385 x 468 мм
• Тегло вкл. опаковката: 12,65 кг

Високоговорители
• Типове високоговорители: 1 централен 
високоговорител, 4 сателитни 
високоговорители

• Говорители в централната колона: 1 x 3" 
широколентов басов високоговорител

• Честотен диапазон на централния 
високоговорител: 150 - 20 000 Hz

• Импеданс на централен високоговорител: 8 ома
• Мембрани на сателитните високоговорители: 1 

x 3" широколентов басов високоговорител
• Честотен диапазон на сат. високоговорител: 

150 - 20 000 Hz
• Импеданс на сателитен високоговорител: 4 ома
• Тип на събуфъра: Пасивен
• Мембрана на събуфъра: 1 x 6,5" 
високоговорител за ниски честоти

• Честотен диапазон на събуфъра: 20 - 150 Hz
• Импеданс на събуфъра: 8 ома

Картина/дисплей
• Подобрение на картината: Прогресивно 
сканиране, Висока детайлност (720p, 1080i, 
1080p), Премащабиране на видео

Захранване
• Потребявана мощност: 100 W
• Електрозахранване: 220-240 V, 50 Hz
• Мощност на потребление в режим на 
готовност: < 0,9 W

Звук
• Настройки на еквалайзера: Екшън, Classic, 
Концерт, Драма, Джаз, Рок, Спорт

• Честотен обхват: 20 - 20 000 Hz
• Съотношение сигнал/шум: >65 dB
• Подобрение на звука: Dolby Digital Prologic II, 
Нощен режим

• Звукова система: Dolby Digital 5.1, Стерео
• Обща мощност (RMS) при 30% THD (общо 
хармонични изкривявания): 600 W

Тунер/приемане/предаване
• Обхвати на тунера: FM
• Брой настроени канали: 40
•
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