
 

 

Philips
Domáce kino 5.1

Smart TV
3D Blu-ray

HTS3563
Výkonný priestorový zvuk

S technológiou Blu-ray 3D
Rozpumpujte krv v žilách vašej domácej zábavy pomocou tohto domáceho kina Philips 
HTS3563, ktorý ponúka reproduktory s otvorenými budičmi poskytujúce výkonný 
600 W priestorový zvuk a úchvatný obraz z diskov 3D Blu-ray.

Vynikajúci poslucháčsky zážitok
• Viditeľné budiče reproduktorov vytvárajú výkonný priestorový zvuk
• Dolby TrueHD a DTS-HD pre priestorový zvuk s vysokou vernosťou
• Výkon 600 W RMS zaručí skvelý zvuk pre filmy a hudbu

Pripojte a vychutnajte si všetku vašu zábavu
• Full HD 3D Blu-ray pre skutočne pohlcujúci filmový zážitok v 3D
• Voliteľné príslušenstvo WiFi na bezdrôtové pripojenie na internet
• Funkcia Smart TV na využívanie služieb online a prístup k multimédiám prostredníctvom 

televízora
• S certifikátom DivX Plus HD na prehrávanie formátu DivX vo vysokom rozlíšení
• Zvukový vstup na prehrávanie hudby z iPodu/iPhonu/MP3 prehrávača
• Pripojenie EasyLink na ovládanie všetkých zariadení s rozhraním HDMI CEC pomocou jediného 

diaľkového ovládania
• Premeňte svoj smartfón na diaľkové ovládanie AV výrobkov Philips
• Voliteľný dok pre pohodlné prehrávanie zo zariadenia iPod/iPhone



 Výkon 600 W RMS

Výkon 600 W RMS zaručí skvelý zvuk pre filmy 
a hudbu

Full HD 3D Blu-ray

Nechajte sa vtiahnuť do deja filmov v 3D vo 
vlastnej obývačke s televízorom Full HD 3D. 
Aktívne zobrazenie 3D využíva najnovšiu 
generáciu technológie pripínania obrazov, 
takže dosahuje reálnu hĺbku a obraz v HD 
rozlíšení 1080 x 1920. Keď sledujete tento 
obraz cez špeciálne okuliare, ktoré sú 
načasované tak, aby sa ich ľavé a pravé šošovky 
otvárali a zatvárali synchronizovane so 
striedajúcimi sa snímkami, vzniká v domácom 
kine obraz vo Full HD 3D. Prémiové vydania 
filmov v 3D na diskoch Blu-ray ponúkajú široký 
výber obsahu vo vysokej kvalite. Disky Blu-ray 
tiež prinášajú nekomprimovaný priestorový 
zvuk, takže si vychutnáte neuveriteľne 
realistický poslucháčsky zážitok.

Dolby TrueHD a DTS-HD

Dolby TrueHD a DTS-HD Master Audio 
Essential prinášajú ten najdetailnejší zvuk z 

diskov Blu-ray. Reprodukovaný zvuk je doslova 
nerozpoznateľný od štúdiovej nahrávky, takže 
budete počuť presne to, čo chceli jeho 
tvorcovia. Funkcie Dolby TrueHD a DTS-HD 
Master Audio Essential sú dokonalým 
vyvrcholením Vášho zážitku zo zábavy vo 
vysokom rozlíšení.

S certifikátom DivX Plus HD

Formát DivX Plus HD vášho prehrávača diskov 
DVD alebo Blu-ray ponúka najnovší pokrok 
v technológii DivX, ktorá vám umožní 
vychutnávať HD videá a filmy z Internetu 
priamo vo Vašom HDTV alebo počítači. 
Formát DivX Plus HD podporuje prehrávanie 
obsahu DivX Plus (H.264 HD video so zvukom 
AAC vo vysokej kvalite v kontajneri súboru 
MKV) a súčasne podporuje predchádzajúce 
verzie DivX videa do rozlíšenia 1080p. Formát 
DivX Plus HD pre digitálne video v skutočnom 
vysokom rozlíšení.

Smart TV

Domáce kino a prehrávač Blu-ray od 
spoločnosti Philips s funkciou Smart TV vám 
ponúkajú celý rad zdokonalených funkcií, 
vrátane Net TV, SimplyShare a MyRemote. 
Služba Net TV prináša na vašu televíznu 
obrazovku široký výber informácií a zábavy 
online vďaka službám, ako je video na 
požiadanie. Pomocou funkcie SimplyShare sa 
môžete dostať k svojim fotografiám, hudbe a 
filmom uloženým v počítači z pohodlia svojej 

pohovky. Prostredníctvom aplikácie 
MyRemote od spoločnosti Philips môžete 
svoje domáce kino ovládať pomocou telefónu 
smartphone alebo tabletu.

Voliteľné príslušenstvo WiFi
Voliteľné príslušenstvo WiFi na bezdrôtové 
pripojenie na internet

Voliteľný dok

Pripojte tento dok k vášmu systému domáceho 
kina a môžete si vychutnávať hudbu, videá a 
obrázky zo zariadení iPod a iPhone. Dok sa 
predáva ako voliteľné príslušenstvo.

Easy Link

Pripojenie EasyLink umožňuje pomocou 
jedného diaľkového ovládania ovládať viacero 
zariadení, napríklad prehrávače diskov DVD či 
Blu-ray, reproduktor Soundbar, domáce kino, 
televízory a podobne. Používa protokol HDMI 
CEC, čo je priemyselný štandard na zdieľanie 
funkcií medzi zariadeniami prostredníctvom 
kábla HDMI. Jedným dotykom tlačidla môžete 
súčasne ovládať všetky pripojené zariadenia 
podporujúce protokol HDMI CEC. Funkcie 
ako pohotovostný režim a prehrávanie možno 
teraz ovládať úplne pohodlne.
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Príslušenstvo
• Kompatibilné príslušenstvo: Dok pre iPod/iPhone 

DCK3061, STS3001 Stojan na reproduktor, Wi-Fi 
USB adaptér WUB1110

• Dodávané príslušenstvo: Dve batérie AAA, FM 
anténa, Sieťový napájací kábel, Stručná príručka 
spustenia, Diaľkové ovládanie, Bezpečnostné 
pokyny a právne ustanovenia, Zoznam obchodných 
značiek, Záručný list s celosvetovo platnou 
zárukou

Prehrávanie zvuku
• Formát kompresie: AAC, MP3, WAV, WMA
• Rýchlosti prenosu MP3: 32 – 320 kb/s

Prehrávanie statických obrázkov
• Formát kompresie: GIF, JPEG, JPEG HD, 

Progresívne JPEG, PNG
• Dokonalejšie zobrazenie: Rotovanie, Prezentácia s 

prehrávaním hudby, Zoom

Prehrávanie videa
• Formáty kompresie: DivX Plus HD, MPEG1, 

MPEG2, MPEG4

Optické médiá prehrávania
• Prehrávateľné disky: AVCHD, BD, BD R/BD RE, 

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

Formát súborov
• Audio: aac, mka, mp3, wma
• Obraz: GIF, JPEG, JPG
• Video: avi, divx, mkv, mp4, mpeg, mpg

Pripojiteľnosť
• Predné prípojky: Music iLINK, Zásuvka USB/WiFi
• Zadné pripojenia: AUX IN 1, Konektory 

reproduktorov Click-fit, Výstup kompozitného 
videa (CVBS), Digitálny koaxiálny vstup, Digitálny 
optický vstup, Ethernet, Zásuvka pre anténu FM, 
Výstup HDMI 1.4 (ARC), Konektor na dok pre 
iPod/iPhone, Zásuvka na karty SD/SDHC

• Smart TV: MyRemote, Služba Net TV

Vybavenie a vlastnosti
• EasyLink (HDMI-CEC): Podpora titulkov vo 

formáte 21:9, Audio Return Channel, Automatické 
mapovanie zvukových vstupov, Dynamická 
synchronizácia obrazu a zvuku, Prehrávanie jedným 
dotykom, Pohotovostný režim jedným dotykom, 
Prechod signálu prostredníctvom diaľkového 
ovládania, Pohotovostný režim systému

• Funkcie HDMI: 3D, Audio Return Channel (ARC), 
Typ obsahu, Deep Color

Rozmery
• Hlavná jednotka (Š x V x H): 360 x 58 x 325 mm
• Hmotnosť hlavnej jednotky: 2,4 kg
• Stredný reproduktor (Š x V x H): 159 x 84,5 x 

80 mm
• Hmotnosť stredného reproduktora: 0,35 kg

• Dĺžka kábla stredného reproduktora: 2 m
• Predný reproduktor (Š x V x H): 84,5 x 159 x 

80 mm
• Hmotnosť predného reproduktora: 0,35 kg
• Dĺžka kábla predného reproduktora: 3 m
• Zadný reproduktor (Š x V x H): 84,5 x 159 x 

80 mm
• Hmotnosť zadného reproduktora: 0,35 kg
• Dĺžka kábla zadného reproduktora: 7 m
• Subwoofer (Š x V x H): 160 x 267,5 x 265 mm
• Dĺžka kábla pre subwoofer: 3 m
• Hmotnosť subwoofera: 2,5 kg
• Balenie (Š x V x H): 520 x 310 x 377 mm
• Hmotnosť vrátane balenia: 9 kg

Reproduktory
• Typy reproduktorov: 1 x stredný reproduktor, 4 x 

satelitné reproduktory
• Budiče stredného reproduktora: 1 x 2,5" basové 

reproduktory
• Frekv. rozsah stredného reproduktora: 150 - 

20k Hz
• Impedancia stredného reproduktora: 4 ohm
• Budiče na satelitný reproduktor: 1 x 2,5" woofer
• Impedancia satelit. reproduktora: 4 ohm
• Frekv. rozsah satelit. reproduktora: 150 - 20k Hz
• Typ subwoofera: Pasívny
• Ovládač subwoofera: 1 x 5,25" basový reproduktor
• Frekvenčný rozsah subwoofera: 20 – 150 Hz
• Odpor subwoofera: 4 ohm

Obraz/Displej
• Dokonalejšie zobrazenie: HD (720p, 1080i, 1080p/

24 sn./sek), Progresívne riadkovanie, Vzorkovanie 
videa

Príkon
• Spotreba energie: 110 W
• Zdroj napájania: 220 – 240 V, 50 Hz
• Spotr. energie v pohotovostnom stave: < 0,9 W

Zvuk
• Nastavenia ekvalizéra: Hranie, Movie (Film), 

Hudba, Správy, Originálny
• Zlepšenie kvality zvuku: Nočný režim, Ovládanie 

výšok a basov
• Zvukový systém: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital 

Plus, Dolby True HD, DTS Digital Surround, Zvuk 
s vysokým rozlíšením DTS-HD, DTS-HD Master 
Audio Essential

• Výstupný výkon stredového reproduktora: 100 W
• Výstupný výkon satelitného reproduktora: 4 x 100 

W
• Výstupný výkon subwoofera: 100 W
• Celkový výkon RMS pri 30% THD: 600 W

Udržateľnosť
• Balenie: Elektronický návod na používanie

Tuner/Príjem/Vysielanie
• Pásma tuneru: FM
• Počet predvolených kanálov: 40
•
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