
 

 

Philips
Domácí kino 5.1

DVD

HTS3539
Výkonný prostorový zvuk

z kompaktních reproduktorů
Systém domácího kina Philips HTS3539 umocní vaši domácí zábavu. Otevřené 
reproduktory nabízí 600W výkonný prostorový zvuk a zvýšení rozlišení videa DVD až na 
1080p prostřednictvím rozhraní HDMI pro obraz v rozlišení blízkém HD.

Skvělý zážitek z poslechu
• Otevřené reproduktory pro výkonný prostorový zvuk
• Systém Dolby Digital pro dokonalý zážitek z filmů
• Výkon 600 W RMS poskytuje skvělý zvuk pro filmy a hudbu

Navrženo pro zlepšení vašeho domácího kina
• Moderní design, který doplní prostředí vašeho domova

Prostě si vychutnejte veškerou zábavu
• Přehrávání DVD, VCD a CD disků a USB zařízení
• Certifikát DivX Ultra pro vylepšené přehrávání video souborů DivX
• Rozhraní HDMI pro filmy HD a kvalitní obraz
• Vstup audio, který umožňuje vychutnat si hudbu z přehrávače iPod/iPhone/MP3
• Funkce EasyLink k ovládání všech zařízení HDMI CEC prostřednictvím jednoho dálkového 

ovladače



 Výkon 600 W RMS

Výkon 600 W RMS poskytuje skvělý zvuk pro 
filmy a hudbu

Dolby Digital

Špičkové digitální vícekanálové zvukové 
standardy Dolby Digital využívají toho, jak 
lidské ucho přirozeně zpracovává zvuk. Proto 
si vychutnáte kvalitní prostorový zvuk 
s realistickými prostorovými posuny.

Otevřené reproduktory

Otevřené reproduktory pro výkonný 
prostorový zvuk

Přehraje vše

Přehrávejte téměř libovolný disk a libovolné 
mediální zařízení, ať už DVD, VCD a CD disky 
nebo zařízení USB. Zažijte nepřekonatelné 
pohodlí skvělých možností hratelnosti a luxus 
sdílení souborů médií na televizoru nebo 
systému domácího kina.

Certifikováno DivX Ultra

Podpora kodeku DivX zajišťuje, že můžete 
přehrávat videosoubory a filmy kódované 
systémem DivX z internetu, včetně 
zakoupených filmů z Hollywoodu, v pohodlí 
svého obývacího pokoje. Formát médií DivX je 
technologie pro kompresi videozáznamu 
založená na standardu MPEG4, která umožňuje 
uložit velké soubory, například filmy, 
upoutávky a hudební videoklipy na média, jako 
jsou disky CD-R/RW a zapisovatelné disky 
DVD pro přehrávání v přehrávači Blu-ray nebo 
DVD DivX Ultra Certified od společnosti 
Philips. Přehrávač DivX Ultra spojuje 
přehrávání formátu DivX se skvělými 

funkcemi, jako jsou integrované titulky, více 
jazyků zvukového doprovodu, více stop a 
nabídek, v jednom praktickém formátu.

Rozhraní HDMI pro filmy HD

Rozhraní HDMI je přímé digitální připojení, 
které přenáší digitální video ve vysokém 
rozlišení a digitální vícekanálový zvuk. 
Vypuštěním převodu na analogové signály je 
zajištěn dokonalý obraz a zvuk zcela bez rušení. 
Filmy natočené ve standardním rozlišení si nyní 
můžete užívat ve skutečně vysokém rozlišení 
s detailnějším a naprosto přirozeným obrazem.

Vstup audio

Vstup audio vám umožňuje snadno přehrát 
hudbu přímo z vašeho iPodu/iPhonu/iPadu, 
MP3 přehrávače nebo laptopu přes připojení 
domácího kina. Připojte své audio zařízení 
jednoduše ke konektoru audio a vychutnejte si 
hudbu prostřednictvím mimořádné kvality 
zvuku systému domácího kina Philips.
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Příslušenství
• Dodávané příslušenství: 2x baterie AAA, Anténa 

FM, Napájecí kabel, Dálkový ovladač, Leták s 
bezpečnostními a legislativními informacemi, 
Přehled ochranných známek, Uživatelská příručka, 
Mezinárodní záruční list

Přehrávání zvuku
• Kompresní formát: MP3, WMA
• Přenosová rychlost formátu MP3: 32–320 kb/s

Zobrazení fotografií
• Kompresní formát: JPEG
• Vylepšení obrazu: Rotace, Prezentace s 

přehráváním hudby, Zvětšení

Přehrávání videa
• Kompresní formáty: DivX Ultra, MPEG1, MPEG2, 

MPEG4

Optická média pro přehrávání
• Přehrávatelné disky: CD, CDDA, CD-R/CD-RW, 

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

Formát souboru
• Audio: MP3, WMA
• Obraz: JPEG
• Videí: AVI, DivX, MPEG, MPG

Možnosti připojení
• Čelní připojení: Music iLink, USB
• Zadní konektory: Vstup AUX 1, Konektory 

reproduktoru Click-fit, Výstup kompozitního videa 
(CVBS), Dig. vstup pro opt. kabel, Zásuvka pro 
anténu FM, Výstup HDMI 1.4 (ARC)

Pohodlí
• EasyLink (HDMI-CEC): Zpětný audio kanál, 

Automatické zobrazování audio vstupu, Přehrávání 
stisknutím jednoho tlačítka, Pohotovostní režim 
stisknutím jednoho tlačítka, Průchod signálu 
prostřednictvím dálkového ovladače

Rozměry
• Hlavní jednotka (Š x V x H): 360 x 58 x 325 mm
• Hmotnost hlavní jednotky: 2,4 kg
• Středový reproduktor (Š x V x H): 

85 x 160 x 95 mm
• Hmotnost středového reproduktoru: 0,3 kg
• Délka kabelu středového reproduktoru: 2 m
• Čelní reproduktor Tallboy (Š x V x H): 

240 x 1007 x 240 mm
• Hmotnost předního reproduktoru: 1,6 kg
• Délka kabelu předního reproduktoru: 3 m

• Zadní reproduktor Tallboy (Š x V x H): 
240 x 1007 x 240 mm

• Hmotnost zadního reproduktoru: 1,6 kg
• Délka kabelu zadního reproduktoru: 7 m
• Subwoofer (Š x V x H): 160 x 265 x 265 mm
• Délka kabelu subwooferu: 3 m
• Hmotnost subwooferu: 2,6 kg
• Balení (Š x V x H): 800 x 400 x 377 mm
• Hmotnost včetně balení: 15 kg

Reproduktory
• Typ reproduktorů: 1 x středový reproduktor, 4 x 

vysoký reproduktor
• Vinutí středového reproduktoru: 1 x 2,5" basové 

reproduktory
• Impedance středového reproduktoru: 4 ohm
• Frekvenční pásmo středového reproduktoru: 150–

20 000 Hz
• Budiče v každém vysokém reproduktoru: 1x 2,5" 

basový reproduktor
• Impedance vysokého reproduktoru: 4 ohm
• Frekvenční pásmo vysokého reproduktoru: 150–

20 000 Hz
• Typ subwooferu: Pasivní
• Vinutí subwooferu: 1 x 5,25" basový reproduktor
• Impedance subwooferu: 4 ohm
• Frekvenční pásmo subwooferu: 20 – 150 Hz

Obraz/displej
• Vylepšení obrazu: HD (720p, 1080i, 1080p/

24 snímků za sekundu), Progressive scan, Zvýšení 
rozlišení videa

Spotřeba
• Spotřeba elektrické energie: 75 W
• Napájení: 220-240 V, 50 Hz
• Spotřeba energie v pohotovostním režimu: 

<0,9 W

Zvuk
• Nastavení ekvalizéru: Hry, Film, Hudba, Zprávy, 

Originál
• Vylepšení zvuku: Systém Dolby Digital Pro Logic II, 

Noční režim
• Zvukový systém: Dolby Digital 5.1
• Výstupní výkon středového reproduktoru: 100 W
• Výstupní výkon vysokého reproduktoru: 

4 x 100 W
• Výstupní výkon subwooferu: 100 W
• Celkový výkon RMS při 30% celkovém 

harmonickém zkreslení (THD): 600 W

Tuner/příjem/vysílání
• Pásma tuneru: FM
• Počet kanálů předvoleb: 40
•
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