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HTS3531
Erőteljes Surround hangzás

a kompakt hangsugárzókból
Élje át otthonában a lenyűgöző moziélményt! Növelje tovább az otthoni szórakozás élményét az 
erőteljes térhangzást nyújtó, kiemelt elhelyezésű hangszórókkal, és az 1080p HDMI-n keresztül 
majdnem tökéletesen nagyfelbontású képeket nyújtó DVD-videó felkonvertáláson keresztül.

Nagyszerű hangélmény
• Kiemelt elhelyezésű hangszórók az erőteljes surround hangzás érdekében
• 300 W RMS teljesítmény a kiváló hangzású filmekhez és zenéhez
• Dolby Digital a felejthetetlen filmélményért

A kivitelezés szebbé teszi otthonát
• Modern kivitel, amely tökéletesen illik otthona stílusához

Egyszerűen átélheti a valódi szórakozás élményét
• Lejátszás DVD-ről, VCD-ről, CD-ről és USB-eszközökről
• HDMI nagyfelbontású filmekhez
• Audio in bemenet, hogy élvezhesse a zenelejátszást az iPod/iPhone/MP3 lejátszó készülékről
• EasyLink a HDMI CEC eszközök egyetlen távvezérlővel történő vezérléséhez



 300 W RMS teljesítmény

300 W RMS teljesítmény a kiváló hangzású 
filmekhez és zenéhez

Dolby Digital

Mivel a Dolby Digital vezető digitális 
többcsatornás audió szabvány az emberi fül 
működését veszi alapul, általa nagyszerű 
minőségű térhatású hangzást tapasztalhat.

Kiemelt elhelyezésű hangszórók

Kiemelt elhelyezésű hangszórók az erőteljes 
surround hangzás érdekében

Minden lejátszható

A lejátszás gyakorlatilag bármilyen lemezről és 
készülékről lehetséges - DVD-ről, VCD-ről, 
CD-ről és USB eszközökről egyaránt. Élvezze 
az összehasonlíthatatlanul kényelmes lejátszást 
és médiafájl-megosztást TV-készülékén vagy 
házimozi-rendszerén.

HDMI a HD filmekhez

A HDMI közvetlen digitális kapcsolat, amely 
digitális HD video- és digitális többcsatornás 
audioanyagot is tud kezelni. Mivel nem kell 
analóg jeleket átalakítania, ezért tökéletes 
minőségű képet és hangot szolgáltat, amelyek 
teljesen zajmentesek. A normál felbontású 
filmeket most valódi nagyfelbontásban 
élvezheti - több részlettel és valósághű képpel.

Audio-in

Az Audio in funkció segítségével könnyen, 
közvetlenül lejátszhatja iPod/iPhone/iPad 
készülékén, MP3 lejátszóján vagy laptopján 
tárolt zeneszámait a házimozihoz történő 
egyszerű csatlakoztatással. Egyszerűen csak 
csatlakoztassa az audioeszközt az Audio in 
csatlakozóhoz, és máris a Philips házimozi 
kiemelkedő hangminőségében hallgathat zenét.

EasyLink

Az EasyLinknek köszönhetően több 
készüléket, pl. DVD lejátszót, Blu-ray lejátszót, 
TV-t stb. vezérelhet egyetlen távvezérlővel. Az 
iparági szabvány HDMI CEC protokollal osztja 
meg a működést a készülékek között a HDMI 
kábelen keresztül. Egy gombnyomással 
egyszerre vezérelheti összes csatlakoztatott 
HDMI CEC berendezését. A készenlét és a 
lejátszás funkció például tökéletes 
könnyedséggel használható.
HTS3531/12

Fénypontok
5.1-es házimozi
DVD



Kiadás dátuma  
2017-04-04

Verzió: 1.4.9

12 NC: 8670 000 77442
EAN: 87 12581 60599 5

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül 
változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. 
céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com
HTS3531/12

Műszaki adatok
5.1-es házimozi
DVD

http://www.philips.com

