
 

 

Philips
5.1-es házimozi

Blu-ray

HTS3541
Kompakt hangsugárzók erőteljes surround hangzással
a kompakt hangsugárzókból
Élje át otthonában a lenyűgöző moziélményt! Fokozza tovább az otthoni szórakozás 
élményét az erőteljes surround hangzást nyújtó, kiemelt elhelyezésű hangszórókkal és a 
Full HD 1080p Blu-ray lejátszással.

Nagyszerű hangélmény
• Kiemelt elhelyezésű hangszórók az erőteljes surround hangzás érdekében
• Dolby TrueHD és DTS-HD a nagy hűségű surround hangzásért
• 300 W RMS teljesítmény a kiváló hangzású filmekhez és zenéhez

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

Csatlakoztassa, és ismerje meg a valódi szórakozás élményét
• Lejátszás Blu-ray lemezekről, 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
• Kedvenc YouTube videóinak és Picasa fényképeinek egyszerű elérése



 300 W RMS teljesítmény

300 W RMS teljesítmény a kiváló hangzású 
filmekhez és zenéhez

Dolby TrueHD és DTS-HD

A Dolby TrueHD és a DTS-HD Master Audio 
Essential a legjobb hangzást hozza ki Blu-ray 
lemezeiből. A hangzás gyakorlatilag 
megkülönböztethetetlen a hangstúdiókban 
készült mesterszalagokétól, így Ön pontosan 
azt hallja, amit az alkotók megálmodtak. A 
Dolby TrueHD és a DTS-HD Master Audio 
Essential teljessé teszi a nagyfelbontás által 
nyújtott élményt.

Kiemelt elhelyezésű hangszórók

Kiemelt elhelyezésű hangszórók az erőteljes 
surround hangzás érdekében

Játsszon le mindent!

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

A YouTube és a Picasa elérése

Nézze meg a YouTube videókat és a Picasa 
fényképeket a TV-készüléken most. Élvezze az 
online videók hatalmas gyűjteményét nagyobb 
képernyőn, a számítógép bekapcsolása nélkül. 
Egyszerűen csatlakoztassa Blu-ray lejátszóját 
vagy házimozirendszerét az Internetre, Wi-Fi-n 
keresztül vezeték nélkül, vagy kábellel a LAN 
csatlakozóhoz - majd dőljön hátra, és élvezze a 
YouTube és a Picasa legjavát.

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.

Audió be

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 
vezérelhet egy 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.
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Tartozékok
• Kompatibilis tartozékok: STS3001 hangsugárzó-

állvány
• Mellékelt tartozékok: 2 db AAA elem, FM antenna, 

Hálózati tápkábel, Rövid üzembe helyezési 
útmutató (dobozon), Távvezérlő, Biztonsági és jogi 
tájékoztató, Védjegyeket feltüntető lap, 
Felhasználói kézikönyv, Nemzetközi garancialevél

Audiolejátszás
• Tömörítési formátum: AAC, MP3, WAV, WMA
• MP3 bitátviteli sebességek: 32 - 320 kbps

Állókép lejátszása
• Tömörítési formátum: GIF, JPEG, JPEG HD, 

Progresszív JPEG, PNG
• Kép javítása: Forgatás, Diabemutató 

zenelejátszással, Nagyítás

Videolejátszás
• Tömörítési formátumok: AVCHD, DivX Plus HD, 

MPEG1, MPEG2, MPEG4

Optikai adathordozó lejátszása
• Lejátszható lemezek: AVCHD, BD, BD R / BD RE, 

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

Fájlformátum
• Hang: aac, mka, mp3, wma
• Képek: GIF, JPEG, JPG
• Videó: asf, avi, divx, mkv, mp4, mpeg, mpg

Csatlakoztathatóság
• Elülső / oldalsó csatlakozók: Music iLINK, USB-vel
• Hátoldali csatlakozók: AUX IN 1, Kompozit video 

(CVBS) kimenet, Digitális koaxiális bemenet, 
Digitális optikai bemenet, Easy-Fit hangszóró-
csatlakozók, Ethernet, FM-antennaaljzat, HDMI 1.4 
kimenet (ARC)

Kényelem
• EasyLink (HDMI-CEC): Audio visszirányú csatorna, 

Automatikus audiobemenet-feltérképezés, 
Lejátszás egy gombnyomásra, Készenléti üzemmód 
egyetlen gombnyomásra, Távvezérlő gombjának 
továbbítása

• HDMI funkciók: Audio visszirányú csatorna (ARC), 
A tartalom típusa, Deep Color

Méretek
• Főegység (sz x ma x mé): 360 x 58 x 325 mm
• A főegység tömege: 2,40 kg
• Középsugárzó (sz x ma x mé): 159 x 84,5 x 80 mm
• Középsugárzó tömege: 0,35 kg
• Középsugárzó kábelének hosszúsága: 2 m
• Elülső hangsugárzó (sz x ma x mé): 84,5 x 159 x 

80 mm
• Elülső hangsugárzó tömege: 0,35 kg
• Elülső hangsugárzó kábelének hosszúsága: 3 m
• Hátsó hangsugárzó (sz x ma x mé): 84,5 x 159 x 

80 mm
• Hátsó hangsugárzó tömege: 0,35 kg
• Hátsó hangsugárzó kábelének hosszúsága: 7 m
• Mélynyomó (sz x ma x mé): 160 x 265 x 265 mm
• Mélynyomó tömege: 2,5 kg
• A mélynyomó kábelhosszúsága: 3 m
• Csomagolás (sz x ma x mé): 520 x 310 x 377 mm
• Tömeg csomagolással együtt: 9 kg

Hangszórók
• Hangszóró típusok: 1 középsugárzó, 4 

szatellitsugárzó
• Középsugárzó meghajtók: 1 db 2,5"-es 

mélyhangszóró
• Középsugárzó frekvenciatartománya: 150 - 20 

000 Hz
• Középsugárzó impedanciája: 4 ohm
• Meghajtók szatellitsugárzónként: 1 x 2,5”-es 

közép- és mélyhangszóró
• Szatellitsugárzó impedanciája: 4 ohm
• Szatellitsugárzó frekvenciatart.: 150 - 20 000 Hz
• Mélynyomó típusa: Passzív
• Mélynyomó meghajtó: 1 db 5,25”-es 

mélyhangszóró
• Mélynyomó frekvenciatartománya: 20-150 Hz
• Mélynyomó impedanciája: 4 ohm

Kép/Kijelző
• Kép javítása: HD (720p, 1080i, 1080p/24 kép/s), 

Progresszív pásztázás, video-felkonvertálás

Tápellátás
• Áramfogyasztás: 60 W
• Tápegység: 220-240 V, 50 Hz
• Készenléti fogyasztás: < 0,9 W

Hang
• Hangszínszabályzó beállításai: Játék, Film, Zene, 

Hírek, Eredeti
• Hangzásjavítás: Dolby Digital Prologic II, Éjszakai 

mód, Magas/közép/mély hangok szabályozása
• Hangrendszer: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital 

Plus, Dolby True HD, DTS Digital Surround, DTS-
HD High Resolution Audio, DTS-HD Master 
Audio Essential

• Középsugárzó kimeneti teljesítménye: 50 W
• Szatellitsugárzó kimeneti teljesítménye: 4 x 50 W
• Mélynyomó kimeneti teljesítménye: 50 W
• RMS összteljesítmény, 30% THD mellett: 300 W

Hangolóegység/Vétel/Adás
• Hangolási sávok: FM
• Programozható csatornák száma: 40
•
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* A YouTube és a Picasa eléréséhez frissítésre van szüksége. Ehhez 
látogasson el a következő weboldalra: www.philips.com/support

* *Csak a Wi-Fi ready modellek esetében, lásd a termék műszaki 
adatait.

http://www.philips.com

