
 

 

Philips
Home Theater 5.1

Smart TV
Blu-ray 3D

HTS3563
Sunet surround puternic

Cu Blu-ray 3D
Amplificaţi-vă experienţa de divertisment la domiciliu cu sistemul home theater Philips 
HTS3563. Driverele pentru boxe la vedere oferă sunet surround puternic de 600 W şi 
redare Blu-Ray Disc 3D copleşitoare.

Experienţă audio minunată
• Difuzoare la vedere pentru un puternic sunet surround
• Dolby TrueHD și DTS-HD pentru sunet surround de înaltă fidelitate
• Puterea de 600 W RMS oferă un sunet excelent pentru filme și muzică

Conectaţi-vă și savuraţi toate tipurile de divertisment
• Blu-ray Full HD 3D pentru o experienţă cinematografică 3D cu adevărat captivantă
• Accesoriu WiFi opţional pentru a vă conecta la Internet wireless
• Smart TV pentru a vă bucura de servicii online și accesa multimedia pe TV
• DivX Plus HD certificat pentru redare DivX înaltă definiţie
• Intrare audio pentru a vă bucura de muzica de pe iPod/iPhone/player MP3
• EasyLink pentru a controla toate dispozitivele HDMI CEC printr-o singură telecomandă
• Transformaţi-vă Smartphone-ul într-o telecomandă pentru produse AV Philips
• Staţie de andocare opţională pentru redarea comodă de pe iPod/iPhone

Conceput pentru a spori senzaţia de cinematograf la dvs. acasă
• Design modern pentru a vă completa casa



 Putere 600W RMS

Puterea de 600 W RMS oferă un sunet 
excelent pentru filme și muzică

Blu-ray Full HD 3D

Lăsaţi-vă vrăjit de filmele 3D în propria dvs. 
sufragerie cu televizorul Full HD 3D. Active 3D 
utilizează dispozitive de comutare rapidă de 
ultimă generaţie pentru profunzime naturală și 
realism cu rezoluţie full 1080x1920 HD. 
Vizionând aceste imagini cu ochelari speciali 
care sunt temporizaţi pentru a deschide și a 
închide lentilele din stânga și din dreapta în 
sincronizare cu imaginile alternative, se creează 
experienţa de vizionare Full HD 3D cu home 
cinema. Versiunile de filme premium 3D pe 
BluRay oferă o selecţie largă de conţinut de 
înaltă calitate. Blu-ray asigură de asemenea 
sunet surround necomprimat pentru o 
experienţă audio incredibil de reală.

Dolby TrueHD și DTS-HD

Dolby TrueHD și DTS-HD Master Audio 
Essential oferă cel mai curat sunet de pe 

discurile Blu-ray. Sunetul audio reprodus este 
efectiv imposibil de distins de un sunet de 
studio, astfel încât auziţi ceea ce creatorii au 
intenţionat. Dolby TrueHD și DTS-HD Master 
Audio Essential vă completează experienţa de 
divertisment de înaltă definiţie.

DivX Plus HD certificat

DivX Plus HD oferă cele mai recente realizări 
în tehnologia DivX pentru a vă permite să vă 
bucuraţi de clipuri video HD și de filme de pe 
Internet direct pe televizorul Philips HDTV sau 
pe PC. DivX Plus HD acceptă redarea de 
conţinut DivX Plus (video H.264 HD cu audio 
AAC într-un container de fișier MKV), 
acceptând de asemenea versiuni anterioare 
video DivX până la 1080p. DivX Plus HD 
pentru semnal video digital HD adevărat.

Smart TV

Home theater Philips și player-ul Blu-ray cu 
Smart TV vă oferă o gamă de caracteristici 
îmbunătăţite, inclusiv Net TV, SimplyShare și 
MyRemote. Net TV vă oferă o gamă largă de 
informaţii online și divertisment pe televizor 
pentru servicii precum video la cerere. Cu 
SimplyShare, puteţi accesa fotografii, muzică și 
filme stocate pe PC în mod confortabil de pe 
canapeaua dvs. Puteţi de asemenea utiliza 
smartphone-ul/tableta pentru a controla 
sistemul home theater prin intermediul 
aplicaţiei Philips MyRemote.

Accesoriu WiFi opţional
Accesoriu WiFi opţional pentru a vă conecta la 
Internet wireless

Staţie de andocare opţională

Atașaţi această staţie de andocare la sistemul 
dvs. home theater și vă puteţi bucura de 
muzică, clipuri video și imagini de pe 
dispozitivele iPod și iPhone. Staţia de andocare 
se vinde ca accesoriu opţional.

EasyLink

EasyLink îţi permite să controlezi mai multe 
dispozitive precum DVD playerele, playerele 
Blu-ray, boxele Soundbar, sistemele home 
theater, televizoarele etc. cu ajutorul unei 
singure telecomenzi. Utilizează protocolul 
standard HDMI CEC pentru a partaja 
funcţionalitatea între dispozitive prin 
intermediul cablului HDMI. Prin atingerea unui 
buton, poţi utiliza simultan toate 
echipamentele tale activate și conectate la 
HDMI CEC. Funcţiile ca standby și redare se 
pot efectua acum extrem de ușor.
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Accesorii
• Accesorii compatibile: Staţie de andocare pentru 

iPod/iPhone DCK3061, Suport difuzoare STS3001, 
Adaptor USB Wi-Fi WUB1110

• Accesorii incluse: 2 baterii AAA, Antenă FM, Cablu 
de alimentare, Ghid de iniţiere rapidă, 
Telecomandă, Broșură cu date juridice și privind 
siguranţa, Fișa mărcilor comerciale, Certificat de 
garanţie internaţională

Redare audio
• Format compresie: AAC, MP3, WAV, WMA
• Rate de biţi MP3: 32 - 320 kbps

Redare imagine statică
• Format compresie: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG 

progresiv, PNG
• Caracteristici superioare ale imaginii: Rotire, 

Redare diapozitive cu muzică, Zoom

Redare video
• Formate de comprimare: DivX Plus HD, MPEG1, 

MPEG2, MPEG4

Suport media de redare optică
• Discuri care pot fi redate: AVCHD, BD, BD R / BD 

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

Format fișier
• Audio: aac, mka, MP3, wma
• Imagine: GIF, JPEG, JPG
• Video: avi, divX, mkv, mp4, mpeg, mpg

Conectivitate
• Conectori frontali: Music iLINK, Slot USB / Wi-Fi
• Conexiuni spate: INTRARE AUX 1, Conectori 

boxă click-fit, Ieșire video compozită (CVBS), 
Intrare coaxială digitală, Intrare optică digitală, 
Ethernet, Priză antenă FM, Ieșire HDMI 1.4 (ARC), 
Mufă pentru staţie de andocare iPod/iPhone, Slot 
pentru card SD/SDHC

• Smart TV: MyRemote, Net TV

Confort
• EasyLink (HDMI-CEC): Suport de subtitrare 

format 21:9, Audio Return Channel, Mapare 
intrare audio automată, Sincronizare dinamică, 
Redare la o singură atingere, Mod standby la o 
singură atingere, Telecomandă-Trecere, Sistem în 
standby

• Caracteristici HDMI: 3D, Audio Return Channel 
(ARC), Tip conţinut, Deep color

Dimensiuni
• Unitate principală (l x î x A): 360 x 58 x 325 mm
• Greutate unitate principală: 2,4 kg

• Boxă centrală (L x Î x A): 159 x 84,5 x 80 mm
• Greutate boxă centrală: 0,35 kg
• Lungime cablu boxă centrală: 2 m
• Boxă frontală (L x Î x A): 84,5 x 159 x 80 mm
• Greutate boxă faţă: 0,35 kg
• Lungime cablu boxă frontală: 3 m
• Boxă spate (L x Î x A): 84,5 x 159 x 80 mm
• Greutate boxă spate: 0,35 kg
• Lungime cablu boxă spate: 7 m
• Subwoofer (l x î x A): 160 x 267,5 x 265 mm
• Lungime cablu subwoofer: 3 m
• Greutate subwoofer: 2,5 kg
• Ambalaj (l x Î x A): 520 x 310 x 377 mm
• Greutate cu ambalaj inclus: 9 kg

Difuzoare
• Tipuri de difuzoare: 1 x boxă centrală, 4 boxe 

satelit
• Drivere difuzor central: Woofere de 1 x 2,5"
• Interval de frecvenţe boxă centrală: 150 - 20k Hz
• Impedanţă difuzor central: 4 ohm
• Drivere per boxă satelit: 1 woofer de 2,5"
• Impedanţă difuzor satelit: 4 ohm
• Interval de frecvenţe difuzor satelit: 150 - 20k Hz
• Tip subwoofer: Pasiv
• Difuzor subwoofer: Woofer de 1 x 5,25"
• Interval de frecvenţe subwoofer: 20 - 150 Hz
• Impedanţă subwoofer: 4 ohm

Imagine/Ecran
• Caracteristici superioare imagine: HD (720 p, 1080 

i, 1080/24 fps), Scanare progresivă, Upscaling video

Alimentare
• Consum de energie: 110 W
• Sursă de alimentare: 220-240 V, 50 Hz
• Consum în standby: < 0,9 W

Sunet
• Setări egalizator: Jocuri, Film, Muzică, Știri, Original
• Caracteristici superioare sunet: Mod Noapte, 

Control înalte și joase
• Sistem audio: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital 

PLUS, Dolby True HD, DTS Digital Surround, 
Audio de rezoluţie înaltă DTS-HD, DTS-HD 
Master Audio Essential

• Putere de ieșire boxă centrală: 100 W
• Putere de ieșire boxă satelit: 4 x 100 W
• Putere de ieșire subwoofer: 100 W
• Putere totală (RMS) la 30% THD: 600 W

Durabilitate
• Ambalaj: Manual electronic de utilizare

Tuner/Recepţie/Transmisie
• Benzi pentru tuner: FM
• Număr de canale presetate: 40
•
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