
 

Immersive Sound

 

Philips Immersive Sound
Házimozi

HDMI 1080p

HTS3540
A hangzás bűvöletében

Erőteljes, moziba illő hangzás mély basszussal
Élje át otthonában a lenyűgöző moziélményt! A nagy teljesítményű mélyhangtölcséres 
hangsugárzók a nagyfelbontású HDMI 1080p felkonvertálással átütő otthoni 
szórakozásélményt nyújtanak

Nagyszerű hangélmény
• Erőteljes hangsugárzók basszustölcsérekkel a jó hangzáshoz
• Dolby Digital és Pro Logic II surround hangzás

A kivitelezés szebbé teszi otthonát
• Kompakt kialakítás – mindenhová illik

Csatlakoztassa, és ismerje meg a valódi szórakozás élményét
• Lejátszás DVD-ről, VCD-ről, CD-ről és USB-eszközökről
• HDMI 1080p felkonvertálás nagy felbontásra az élesebb képekért
• Karaoke pontozás a mókás és izgalmas otthoni dalversenyekért



 Nagy teljesítményű hangsugárzók 
basszustölcsérekkel

Erőteljes hangsugárzók basszustölcsérekkel a 
jó hangzáshoz

Dolby Digital és Pro Logic II

A beépített Dolby Digital dekóder miatt nem 
szükséges külső dekóder, mivel ez a dekóder 
feldolgozza az audioinformációk mind a hat 
csatornáját, így surround hangzást, valamint 
meghökkentően valószerű hanghatásokat hoz 
létre és dinamikus élményt biztosít. A Dolby 
Pro Logic II bármely sztereó forrásból 
ötcsatornás térhangzást állít elő.

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 1080p
A HDMI-n az 1080p-re felkonvertált jel 
kristálytiszta képet nyújt. A normál felbontású 
filmeket most valódi nagyfelbontásban 
élvezheti - több részlettel és valósághű képpel. 
A progresszív pásztázás (ezt jelenti a „p” az 
„1080p” megjelölésben) kiküszöböli a TV-
képernyőn gyakori sorstruktúrát, ezzel is 
biztosítva a kompromisszum nélküli élességet. 
Mindezen felül a HDMI közvetlen digitális 
kapcsolatot teremt, amely képes tömörítetlen 
digitális HD videó vagy digitális többcsatornás 
hang átvitelére, az analóg jellé konvertálás 
elkerülésével. Az eredmény tökéletes, teljesen 
zajmentes kép- és hangminőség.

Karaoke pontozás

Adjon egy cseppnyi mókát a karaoke estekhez 
a Karaoke pontozásnak köszönhetően. A 
funkció lehetővé teszi, hogy teljesítményének 
kiértékelése által javíthasson azon, illetve, hogy 
barátságos versenyeket rendezhessen 
otthonában. Automatikusan értékeli az 
éneklését, majd egy humoros képpel illusztrálja 
azt, attól függően, hogy milyen teljesítményt 
nyújtott. A móka soha nem ér véget.

Kompakt kialakítás

Kompakt kialakítás – mindenhová illik
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Tartozékok
• Mellékelt tartozékok: Audio/Video kábel, Elemek a 

távvezérlőhöz, FM antenna, Rövid üzembe 
helyezési útmutató, Távvezérlő, 4 csavar, 
Felhasználói kézikönyv, Nemzetközi garancialevél

Audiolejátszás
• Tömörítési formátum: MP3, WMA
• MP3 bitátviteli sebességek: 32-320 kb/s

Karaoke-lejátszás
• Speciális funkciók: Pontozás, Zajkioltás
• Szabványos funkciók: Visszhang-szabályzás, 

Mikrofon hangerejének szabályozása, 
Távolságszabályozás

Állókép lejátszása
• Tömörítési formátum: JPEG, JPEG HD
• Kép javítása: Forgatás, Diabemutató 

zenelejátszással, Nagyítás

Videolejátszás
• Tömörítési formátumok: DivX Ultra, MPEG1, 

MPEG2, MPEG4, WMV SD, XviD
• Videolemez lejátszási rendszer: NTSC, PAL

Optikai adathordozó lejátszása
• Lejátszható lemezek: CD, CDDA, CD-R/CD-RW, 

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

Fájlformátum
• Hang: mp3, wma
• Képek: JPEG, JPG
• Videó: asf, avi, divx, mpeg, mpg, wmv

Csatlakoztathatóság
• Elülső / oldalsó csatlakozók: Mikrofonbemenet, 

USB
• Hátoldali csatlakozók: AUX IN 1, Helyükre kattanó 

hangfalcsatlakozók, Komponens videokimenet, 
Kompozit video (CVBS) kimenet, FM-
antennaaljzat, HDMI 1.3 kimenet

Méretek
• Főegység (sz x ma x mé): 360 x 58 x 320 mm
• A főegység tömege: 2,84 kg
• Középsugárzó (sz x ma x mé): 160,9 x 95 x 92 mm
• Középsugárzó tömege: 0,77 kg
• Középsugárzó kábelének hosszúsága: 3 m
• Tallboy elülső hangsugárzó (sz x ma x mé): 254 x 

1001,5 x 254 mm
• Elülső hangsugárzó tömege: 3,25 kg

• Elülső hangsugárzó kábelének hosszúsága: 4 m
• Tallboy hátsó hangsugárzó (sz x ma x mé): 254 x 

1001,5 x 254 mm
• Hátsó hangsugárzó tömege: 3,25 kg
• Hátsó hangsugárzó kábelének hosszúsága: 10 m
• Mélynyomó (sz x ma x mé): 120 x 307 x 369 mm
• Mélynyomó tömege: 3,84 kg
• A mélynyomó kábelhosszúsága: 4 m
• Csomagolás (sz x ma x mé): 400 x 626 x 1106 mm
• Tömeg csomagolással együtt: 25,38 kg

Hangszórók
• Hangszóró típusok: 1 középsugárzó, 4 tallboy 

hangsugárzó
• Középsugárzó meghajtók: 1 db 3"-es szélessávú 

hangszóró
• Középsugárzó frekvenciatartománya: 150 - 20 

000 Hz
• Középsugárzó impedanciája: 4 ohm
• Meghajtók Tallboy hangsugárzónként: 1 db 3"-es 

szélessávú hangszóró
• Tallboy hangsugárzó frekvenciatartománya: 150 - 

20 000 Hz
• Tallboy hangsugárzó impedanciája: 8 ohm
• Mélynyomó típusa: Passzív
• Mélynyomó meghajtó: 1 db 6,5"-es hangszóró
• Mélynyomó frekvenciatartománya: 20-150 Hz
• Mélynyomó impedanciája: 4 ohm

Kép/Kijelző
• Kép javítása: Nagyfelbontású (720p, 1080i, 1080p), 

Progresszív pásztázás, video-felkonvertálás

Tápellátás
• Áramfogyasztás: 200 W
• Tápegység: 220-240 V, 50 Hz
• Készenléti fogyasztás: < 0,9 W

Hangzás
• Hangszínszabályzó beállításai: Művelet, Classic, 

Koncert, Dráma, Jazz, Rock, Sport
• Frekvenciaátvitel: 20 – 20 k Hz
• Jel-zaj arány: > 65 dB
• Hangzásjavítás: Dolby Digital Prologic II, Éjszakai 

mód
• Hangrendszer: Dolby Digital 5.1, Sztereó
• RMS összteljesítmény, 30% THD mellett: 1000 W

Hangolóegység/Vétel/Adás
• Hangolási sávok: FM
• Programozható csatornák száma: 40
•
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