
 

 

Philips
Home Cinema 5.1

• HDMI 1080p

HTS3540
Πάθος με τον ήχο

Πανίσχυρος κινηματογραφικός ήχος με βαθιά μπάσα
Μεταφέρετε την ισχύ του κινηματογράφου στο σπίτι σας! Τα πανίσχυρα ηχεία με 
οδηγούς μπάσων και η υψηλής ευκρίνειας αύξηση κλιμάκωσης HDMI 1080p 
βελτιώνουν την εμπειρία οικιακής ψυχαγωγίας

Εξαιρετική ακουστική εμπειρία
• Πανίσχυρα ηχεία με οδηγούς μπάσων για εκπληκτικό ήχο
• Surround ήχος Dolby Digital και Pro Logic II

Σχεδιασμένο για να βελτιώσει το χώρο σας
• Κομψή σχεδίαση για προσαρμογή σε κάθε χώρο

Συνδεθείτε και απολαύστε ψυχαγωγία
• Αναπαράγει DVD, VCD, CD και συσκευές USB
• Το HDMI 1080p αυξάνει την ευκρίνεια για καθαρότερες εικόνες
• Karaoke Scoring για ακόμα μεγαλύτερη διασκέδαση και συναρπαστικούς διαγωνισμούς 
τραγουδιού στο σπίτι



 Πανίσχυρα ηχεία με οδηγούς μπάσων

Πανίσχυρα ηχεία με οδηγούς μπάσων για 
εκπληκτικό ήχο

Dolby Digital και Pro Logic II

Ο ενσωματωμένος αποκωδικοποιητής 
Dolby Digital εξαλείφει την ανάγκη 
εξωτερικού αποκωδικοποιητή 
πραγματοποιώντας επεξεργασία και των έξι 
καναλιών πληροφοριών ήχου για την 
εμπειρία surround ήχου και μια μοναδική 
αίσθηση ατμόσφαιρας και δυναμικού 
ρεαλισμού. Το Dolby Pro Logic II παρέχει 
πέντε κανάλια επεξεργασίας surround ήχου 
από οποιαδήποτε στερεοφωνική πηγή.

Παίζει τα πάντα

Αναπαράγετε σχεδόν κάθε δίσκο και 
συσκευή μέσων που επιθυμείτε - είτε 
πρόκειται για DVD, VCD, CD ή συσκευές 
USB. Απολαύστε την αξεπέραστη εμπειρία 
απίστευτης δυνατότητας αναπαραγωγής και 
την πολυτέλεια διαμοιρασμού αρχείων 
μέσων στην τηλεόραση ή το σύστημα Home 
Cinema.

HDMI 1080p
Η κλιμάκωση HDMI 1080p παρέχει 
πεντακάθαρες εικόνες. Μπορείτε τώρα να 
απολαύσετε ταινίες τυπικής ανάλυσης σε 
ανάλυση πραγματικά υψηλής ευκρίνειας με 
περισσότερες λεπτομέρειες και πιο 
ζωντανές εικόνες. Η προοδευτική σάρωση 
(εκφράζεται με "p" στην τιμή "1080p') 
εξαλείφει τη γραμμική δομή που κυριαρχεί 
στις τηλεοπτικές οθόνες, εξασφαλίζοντας 
και με αυτό τον τρόπο ευκρινείς εικόνες. 
Επιπλέον, το HDMI δημιουργεί ψηφιακή 
σύνδεση που μπορεί να μεταφέρει μη 
συμπιεσμένη ψηφιακή εικόνα HD και 
ψηφιακό πολυκάναλο ήχο, χωρίς μετατροπή 
σε αναλογικό, με αποτέλεσμα να παρέχει 

τέλεια ποιότητα εικόνας και ήχου, χωρίς 
καθόλου θόρυβο.

Karaoke Scoring

Κάντε το karaoke ακόμα πιο διασκεδαστικό 
με το Karaoke Scoring, που κρίνει τις 
επιδόσεις σας για να σας βοηθήσει να 
βελτιωθείτε ή για να αναμετρηθείτε με 
φίλους. Το Karaoke Scoring αξιολογεί 
αυτόματα τις τραγουδιστικές σας ικανότητες 
και ασκεί μια χιουμοριστική κριτική στις 
επιδόσεις σας. Και η διασκέδαση δεν 
τελειώνει ποτέ.

Μικρό μέγεθος

Κομψή σχεδίαση για προσαρμογή σε κάθε 
χώρο
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Αξεσουάρ
• Συμπεριλαμβανόμενα αξεσουάρ: Καλώδιο ήχου/
βίντεο, Μπαταρίες για τηλεχειριστήριο, Κεραία 
FM, Οδηγός γρήγορης έναρξης, 
Τηλεχειριστήριο, Βίδα βάσης x 4, Εγχειρίδιο 
χρήσεως, Φυλλάδιο παγκόσμιας εγγύησης

Αναπαραγωγή ήχου
• Μορφή συμπίεσης: MP3, WMA
• Ρυθμός bit MP3: 32 - 320 kbps

Αναπ. Karaoke
• Λειτουργίες για προχωρημένους: Βαθμολογία, 
Ακύρωση φωνής

• Τυπικές λειτουργίες: Έλεγχος επιπέδου ηχούς, 
Έλεγχος έντασης μικροφώνου, Έλεγχος ύψους 
ήχου

Αναπαραγωγή ακίνητης εικόνας
• Μορφή συμπίεσης: JPEG, JPEG HD
• Βελτίωση εικόνας: Περιστροφή, Slideshow με 
αναπαραγωγή μουσικής, Ζουμ

Αναπαραγωγή βίντεο
• Φορμά συμπίεσης: DivX Ultra, MPEG1, MPEG2, 

MPEG4, XviD
• Σύστημα αναπαραγωγής δίσκων βίντεο: NTSC, 

PAL

Optical Playback Media
• Αναπαραγόμενοι δίσκοι: CD, CDDA, CD-R/CD-

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

Φορμά αρχείων
• Ήχος: mp3, wma
• Εικόνας: JPEG, JPG
• Βίντεο: asf, avi, divx, mpeg, mpg

Συνδεσιμότητα
• Μπροστινές / πλαϊνές υποδοχές σύνδεσης: 
Είσοδος μικροφώνου, USB

• Πίσω συνδέσεις: AUX IN 1, Υποδοχές ηχείων 
click-fit, Έξοδος βίντεο συνιστωσών, Έξοδος 
σύνθετου σήματος βίντεο (CVBS), Υποδοχή 
κεραίας FM, Έξοδος HDMI 1.3

Διαστάσεις
• Κύρια μονάδα (Π x Υ x Β): 360 x 58 x 320 χιλ.
• Βάρος κύριας μονάδας: 2,84 κ.
• Κεντρικό ηχείο (Π x Υ x Β): 160,9 x 95 x 92 χιλ.
• Βάρος κεντρικού ηχείου: 0,77 κ.
• Μήκος καλωδίου κεντρικού ηχείου: 3 m
• Μπροστινό ηχείο Tallboy (Π x Υ x Β): 254 x 

1001,5 x 254 χιλ.
• Βάρος μπροστινού ηχείου: 3,25 κ.
• Μήκος καλωδίου μπροστινού ηχείου: 4 m
• Πίσω ηχείο Tallboy (ΠxΥxΒ): 254 x 1001,5 x 

254 χιλ.
• Βάρος πίσω ηχείου: 3,25 κ.
• Μήκος καλωδίου πίσω ηχείου: 10 m
• Υπογούφερ (Π x Υ x Β): 120 x 307 x 369 χιλ.
• Βάρος υπογούφερ: 3,84 κ.
• Μήκος καλωδίου υπογούφερ: 4 m
• Συσκευασία (Π x Υ x Β): 400 x 626 x 1106 χιλ.
• Βάρος με την συσκευασία: 25,38 κ.

Ηχεία
• Τύποι ηχείων: 1 x Κεντρικό ηχείο, 4 x ηχεία 

Tallboy
• Οδηγοί κεντρικού ηχείου: 1 x Γούφερ πλήρους 
εύρους 3"

• Εύρος συχν. κεντρικού ηχείου: 150 - 20k Hz
• Αντίσταση κεντρικού ηχείου: 4 ohm
• Οδηγοί ανά ηχείο Tallboy: 1 x Γούφερ πλήρους 
εύρους 3"

• Εύρος συχνοτήτων ηχείου Tallboy: 150 - 20k Hz
• Εμπέδηση ηχείου Tallboy: 8 ohm
• Τύπος υπογούφερ: Παθητικό
• Οδηγός υπογούφερ: Γούφερ 1 x 6,5"
• Εύρος συχνοτήτων υπογούφερ: 20 - 150 Hz
• Αντίσταση υπογούφερ: 4 ohm

Εικόνα/Οθόνη
• Βελτίωση εικόνας: Υψηλή ευκρίνεια (720p, 1080i, 

1080p), Προοδευτική σάρωση, Αύξηση 
κλιμάκωσης εικόνας

Ρεύμα
• Κατανάλωση ρεύματος: 200 W
• Τροφοδοσία ρεύματος: 220-240 V, 50 Hz
• Κατανάλωση ρεύματος κατά την αναμονή: < 0,9 

W

Ήχος
• Ρυθμίσεις ισοσταθμιστή: Δράση, Κλασικές, 
Συναυλία, Δράμα, Τζαζ, Ροκ, Σπορ

• Συχνότητα απόκρισης: 20 - 20k Hz
• Λόγος σήματος προς θόρυβο: > 65 dB
• Ενίσχυση ήχου: Dolby Digital Prologic II, 
Νυκτερινή λειτουργία

• Σύστημα ήχου: Dolby Digital 5.1, Στερεοφωνικό
• Συνολική ισχύς RMS στο 30% THD: 1000 W

Δέκτης/Λήψη/Μετάδοση
• Ζώνες δέκτη: FM
• Αριθμός προρυθμισμένων καναλιών: 40
•
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