
 

 

Philips
5.1-hemmabiosystem

DVD

HTS3531
Kraftfullt surroundljud

från kompakta högtalare
Njut av bio hemma! Få en ny dimension till din hemmabioupplevelse med blottade 
högtalarelement som ger kraftfullt surroundljud och DVD-videoupplösning till 1080p via 
HDMI för HD-lika bilder.

Fantastisk ljudupplevelse
• Blottade högtalarelement för kraftfullt ljud
• 300 W RMS-effekt ger ett fantastiskt ljud för filmer och musik
• Dolby Digital för den ultimata filmupplevelsen

Utvecklad för att förhöja din hemmiljö
• Modern modell som kompletterar ditt hem

Njut av all din underhållning
• Spelar DVD, VCD, CD och USB-enheter
• HDMI för HD-filmer och hög bildkvalitet
• Ljudingång för uppspelning av musik från iPod/iPhone/MP3-spelare
• EasyLink för att styra alla HDMI CEC-enheter med en enda fjärrkontroll



 300 W RMS-effekt

300 W RMS-effekt ger ett fantastiskt ljud för 
filmer och musik

Dolby Digital

Eftersom Dolby Digital, som är världens 
populäraste standard för digitalt flerkanaligt 
ljud, utnyttjar människoörats naturliga sätt att 
bearbeta ljud, upplever du surroundljudet med 
överlägsen kvalitet och verklighetstrogna 
ledljud.

Blottade högtalarelement

Blottade högtalarelement för kraftfullt ljud

Spelar allt

Spela praktiskt taget vilken skiva och vilka 
medieenheter du vill - oavsett om det gäller 
DVD, VCD, CD eller USB-enheter. Upplev 
den oslagbara bekvämligheten med att kunna 
spela upp flera format och lyxen med att dela 
mediefiler på TV:n eller hemmabiosystemet.

HDMI för HD-filmer

HDMI är en digital direktanslutning får såväl 
digital HD-video som digitalt flerkanalsljud. 
Genom att omvandlingen till analoga signaler 
elimineras får du en perfekt bild- och 
ljudkvalitet, helt fritt från brus. Filmer med 
standardupplösning kan du nu se i sann HD-
upplösning, med högre detaljskärpa och 
verklighetstrogna bilder.

Ljudingång

Med ljudingången kan du enkelt spela upp 
musik direkt från din iPod/iPhone/iPad, MP3-
spelare eller bärbara dator via en enkel 
anslutning till din hemmabio. Anslut bara 
ljudenheten till ljudingången och njut av din 
musik med den enastående ljudkvalitet som du 
får med hemmabiosystem från Philips.

EasyLink

Tack vare EasyLink kan du styra flera enheter, 
som DVD-spelare, Blu-ray-spelare, soundbar-
högtalare, hemmabio och TV-apparater, med 
en enda fjärrkontroll. Funktionen använder 
branschstandardprotokollet HDMI CEC för 
delning av funktionalitet mellan enheter genom 
HDMI-kabeln. Med en knapptryckning kan du 
styra alla dina anslutna HDMI CEC-kompatibla 
enheter samtidigt och kan enkelt utföra 
funktioner som viloläge och uppspelning.
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Tillbehör
• Kompatibla tillbehör: STS3001 högtalarstativ
• Tillbehör som medföljer: 2 x AAA-batterier, FM-

antenn, Nätkabel, Snabbstartguide (på 
förpackningen), Fjärrkontroll, Broschyr med 
säkerhetsföreskrifter och juridik, Varumärkesblad, 
Bruksanvisning, Garantisedel för hela världen

Ljuduppspelning
• Komprimeringsformat: MP3, WMA
• MP3-bithastighet: 32 - 320 kbit/s

Stillbildsvisning
• Komprimeringsformat: JPEG
• Bildförbättring: Rotera, Bildspel med 

musikuppspelning, Zoom

Videouppspelning
• Komprimeringsformat: DivX Ultra, MPEG1, 

MPEG2, MPEG4

Optiska uppspelningsmedier
• Uppspelningsbara skivor: CD, CDDA, CD-R/CD-

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

Filformat
• Ljud: MP3, wma
• Bild: JPEG
• Video: avi, divx, mpeg, mpg

Anslutningar
• Främre anslutningar/sidoanslutningar: Music iLINK, 

USB
• Anslutningar bak: AUX IN 1, Kompositvideoutgång 

(CVBS), Digital optisk ingång, Easy-Fit-
högtalaranslutningar, FM-antennuttag, HDMI-
utgång

Bekvämlighet
• EasyLink (HDMI-CEC): Automatisk 

ljudingångsmappning, Uppspelning med en 
knapptryckning, Standby med en knapptryckning, 
Fjärrkontrollvidarekoppling

Mått
• Huvudenhet (B x H x D): 360 x 58 x 323 mm
• Huvudenhetens vikt: 2,3 kg
• Centerhögtalare (B x H x D): 159 x 84,5 x 80 mm
• Centerhögtalare, vikt: 0,35 kg

• Centerhögtalare, kabellängd: 2 m
• Främre högtalare (W x H x D): 84,5 x 159 x 80 mm
• Främre högtalare, vikt: 0,35 kg
• Främre högtalare, kabellängd: 3 m
• Bakre högtalare (B x H x D): 84,5 x 159 x 80 mm
• Bakre högtalare, vikt: 0,35 kg
• Bakre högtalare, kabellängd: 7 m
• Subwoofer (B x H x D): 160 x 265 x 265 mm
• Subwoofer, vikt: 2,5 kg
• Subwooferns kabellängd: 3 m
• Förpackning (B x H x D): 520 x 310 x 377 mm
• Vikt inkl. förpackning: 9 kg

Högtalare
• Högtalartyper: 1 x centerhögtalare, 4 x 

satellithögtalare
• Drivenheter för centerhögtalare: 1 x 2,5-tums 

woofers
• Centerhögtalare, frekvensomfång: 150 - 20k Hz
• Impedans, centerhögtalare: 4 ohm
• Element per satellithögtalare: 1 x 2,5-tums woofer
• Frekvensområde för satellithögtalare: 150 - 20k Hz
• Impedans för satellithögtalare: 4 ohm
• Subwoofertyp: Passiv
• Subwooferdrivelement: 1 x 5,25-tums woofer
• Frekvensomfång för subwoofer: 20 - 150 Hz
• Subwooferimpedans: 4 ohm

Bild/visning
• Bildförbättring: HD (720p, 1080i, 1080p/24 fps), 

Progressive Scan, Förbättrad videoupplösning

Effekt
• Strömförbrukning: 55 W
• Strömförsörjning: 220–240 V, 50 Hz
• Strömförbrukning i standby-läge: < 0,9 W

Ljud
• Equalizer-inställningar: Spel, Film, Musik, Nyheter, 

Originalvattenbehållare
• Ljudförbättring: Nattläge
• Ljudsystem: Dolby Digital 5.1
• Uteffekt för centerhögtalare: 50 W
• Uteffekt för satellithögtalare: 4 x 50 W
• Uteffekt för subwoofer: 50 W
• Total effekt RMS @ 30 % THD: 300 W

Mottagare/mottagning/sändning
• Antal förinställda kanaler: 40
• Radioband: FM
•
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