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Πάθος με τον ήχο

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

Εξαιρετική ακουστική εμπειρία
• Πανίσχυρα ηχεία με οδηγούς μπάσων για εκπληκτικό ήχο
• Dolby TrueHD και DTS-HD για ήχο surroung υψηλής πιστότητας
• Η ισχύς RMS 1000W προσφέρει εξαιρετικό ήχο για ταινίες και μουσική

Σχεδιασμένο για να βελτιώσει το χώρο σας
• Κομψό γυαλιστερό φινίρισμα με μοναδικά χειριστήρια αφής
• Κομψή σχεδίαση για προσαρμογή σε κάθε χώρο

Συνδεθείτε και απολαύστε ψυχαγωγία
• Full HD Blu-ray 3D για πραγματικά καθηλωτική εμπειρία ταινίας 3D
• Αναπαράγει δίσκους Blu-ray 3D, DVD, VCD, CD και συσκευές USB
• Το HDMI 1080p αυξάνει την ευκρίνεια για καθαρότερες εικόνες



 Full HD Blu-ray 3D

Αφήστε τις ταινίες 3D να σας συναρπάσουν 
στο καθιστικό σας με μια τηλεόραση Full HD 
3D. Η τεχνολογία active 3D χρησιμοποιεί την 
τελευταία γενιά οθονών γρήγορης 
εναλλαγής, για βάθος και ρεαλισμό σε πλήρη 
ανάλυση 1080x1920 HD. Παρακολουθώντας 
αυτές τις εικόνες με τα ειδικά γυαλιά που 
έχουν ρυθμιστεί ώστε να ανοιγοκλείνουν το 
δεξιό και αριστερό φακό συγχρόνως με τις 
εναλλασσόμενες εικόνες, δημιουργείται η 
απόλυτη αίσθηση του Full HD 3D. Οι ταινίες 
που έχουν γυριστεί με τεχνολογία 3D σε Blu-
ray προσφέρουν ευρεία ποικιλία 
περιεχομένων υψηλής ποιότητας. Επίσης, η 
τεχνολογία Blu-ray αποδίδει μη συμπιεσμένο 
ήχο Surround για ανεπανάληπτη εμπειρία 
ήχου.

Πανίσχυρα ηχεία με οδηγούς μπάσων

Πανίσχυρα ηχεία με οδηγούς μπάσων για 
εκπληκτικό ήχο

Dolby TrueHD και DTS-HD

Το Dolby TrueHD και το DTS-HD Master 
Audio Essential παράγουν εκπληκτικό ήχο 
από δίσκους Blu-ray. Ο ήχος που 
αναπαράγεται είναι σχεδόν πανομοιότυπος 
με τον ήχο του κύριου αντιγράφου του 
στούντιο για την ποιότητα ακρόασης που 
προοριζόταν αρχικά. Τo Dolby TrueHD και 
το DTS-HD Master Audio Essential 
ολοκληρώνουν την εμπειρία ψυχαγωγίας 
υψηλής ευκρίνειας.

Κομψό, γυαλιστερό φινίρισμα

Κομψό γυαλιστερό φινίρισμα με μοναδικά 
χειριστήρια αφής

Συμπαγής σχεδίαση

Κομψή σχεδίαση για προσαρμογή σε κάθε 
χώρο

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.

Παίζει τα πάντα

Αναπαράγετε σχεδόν κάθε δίσκο και φορμά 
μέσων που επιθυμείτε - είτε πρόκειται για 
δίσκους Blu-ray 3D, DVD, VCD, CD είτε για 
συσκευές USB. Απολαύστε την αξεπέραστη 
εμπειρία απίστευτης δυνατότητας 
αναπαραγωγής και την πολυτέλεια 
διαμοιρασμού αρχείων μέσων στην 
τηλεόραση ή το σύστημα Home Cinema.
HTS3560/12

Χαρακτηριστικά
Home Cinema
Αναπαραγωγή δίσκου Blu-ray



Ημερομηνία έκδοσης 
2016-12-14

Έκδοση: 17.2.11

12 NC: 8670 000 65941
EAN: 87 12581 55547 4

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς 
προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην 
Koninklijke Philips N.V. ή στους αντίστοιχους 
ιδιοκτήτες.

www.philips.com
Αξεσουάρ
• Συμπεριλαμβανόμενα αξεσουάρ: Μπαταρίες για 
τηλεχειριστήριο, Καλώδιο βίντεο CVBS, Κεραία 
FM, Καλώδιο ρεύματος, Οδηγός γρήγορης 
έναρξης, Τηλεχειριστήριο, Εγχειρίδιο χρήσεως, 
Φυλλάδιο παγκόσμιας εγγύησης

Αναπαραγωγή ήχου
• Φορμά συμπίεσης: MP3, WMA
• Ρυθμός bit MP3: 112 kbps - 320 kbps
• Μέσα αναπαραγωγής: Αudio CD, CD-R/RW, 

DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, USB flash drive, 
DVD+R/-R DL, MP3-CD

Συνδεσιμότητα
• Μπροστινές / πλαϊνές υποδοχές σύνδεσης: 
Είσοδος MP3, USB

• Πίσω συνδέσεις: Είσοδος AUX, Υποδοχές 
σύνδεσης πολλαπλών καναλιών Click-Fit, 
Έξοδος σύνθετου σήματος βίντεο (CVBS), 
Κεραία FM, LAN, Έξοδος HDMI 1.4 (3D Blu-ray)

Διαστάσεις
• Διαστάσεις κεντρικού ηχείου (Π x Υ x Β): 

161 x 95 x 92 χιλ.
• Βάρος κεντρικού ηχείου: 0,77 κ.
• Βάθος μπροστινού ηχείου: 87 χιλ.
• Ύψος μπροστινού ηχείου: 161 χιλ.
• Πλάτος μπροστινού ηχείου: 95 χιλ.
• Βάρος μπροστινού ηχείου: 0,56 κ.
• Διαστάσεις συσκευασίας (Π x Υ x Β): 

560 x 360 x 400 χιλ.
• Βάθος πίσω ηχείου: 87 χιλ.
• Ύψος πίσω ηχείου: 161 χιλ.
• Πλάτος πίσω ηχείου: 95 χιλ.
• Βάρος πίσω ηχείου: 0,56 κ.
• Διαστάσεις σετ (Π x Υ x Β): 360 x 58 x 351 χιλ.
• Βάρος συσκευής: 3,22 κ.
• Διαστάσεις υπογούφερ (Π x Υ x Β): 

123 x 309 x 369 χιλ.
• Βάρος υπογούφερ: 3,81 κ.
• Βάρος με την συσκευασία: 12,3 κ.

Ηχεία
• Εύρος συχνοτήτων κεντρικού ηχείου: 150-

20000 Hz
• Αντίσταση κεντρικού ηχείου: 4 ohm
• Εύρος συχνοτήτων ηχείου δορυφόρου: 150-

20000 Hz
• Αντίσταση ηχείου-δορυφόρου: 4 ohm
• Εύρος συχνοτήτων υπογούφερ: 40 - 150 Hz
• Αντίσταση υπογούφερ: 4 ohm
• Τύπος υπογούφερ: Παθητικό

Ρεύμα
• Κατανάλωση ρεύματος: 100 W
• Τροφοδοσία ρεύματος: 220-240 V, 50 Hz
• Κατανάλωση ρεύματος κατά την αναμονή: < 0,9 

W

Ήχος
• Συχνότητα απόκρισης: 20-20000 Hz
• Λόγος σήματος προς θόρυβο: > 65 dB
• Ενίσχυση ήχου: Νυκτερινή λειτουργία, Έλεγχος 
πρίμων και μπάσων

• Σύστημα ήχου: Dolby Prologic II, Στερεοφωνικό, 
DTS HD, Dolby True HD, Dolby Digital 5.1, Dolby 
Digital Plus

• Συνολική ισχύς (RMS): 1000 W
• Ρυθμίσεις ισοσταθμιστής: Δράση, Κλασικά, 
Συναυλία, Δράμα, Τζαζ, Ροκ, Σπορ

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

• Μέσα αναπαραγωγής: CD-R/RW, DVD+R/+RW, 
DVD-R/-RW, USB flash drive

Δέκτης/Λήψη/Μετάδοση
• Ζώνες δέκτη: FM

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

MPEG4, MKV, avi
• Μέσα αναπαραγωγής: CD-R/CD-RW, DVD+R/

+RW, DVD-R/-RW, Εικόνα DVD, Video CD/
SVCD, BD Video, BD-R/RE 2.0, USB flash drive

•
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