
 

 

Philips
Home Theater com DVD

HTS3566D
Home Cinema de alta definição

Dock para iPod incluído
Deixe-se levar por uma experiência de Home Cinema incomparável com este sistema. Além 
de transmitir som surround incrível e imagens nítidas via aprimoramento HDMI 1080p, ele 
reproduz praticamente qualquer tipo de disco, unidades USB e aparelhos de MP3 portáteis.

Ligue e aproveite os diversos recursos
• Dock para iPod incluído
• O Hi-Speed USB 2.0 Link reproduz vídeos/músicas de uma unidade flash USB

Áudio e vídeo que parecem reais
• Clear Voice para vozes mais claras em filmes e músicas
• DoubleBASS para uma experiência de graves profundos prolongada
• Aprimoramentos HDMI 1080p para imagens com alta definição e mais nítidas
• FullSound™ para levar a experiência sonora do CD para o MP3
• Pontuação do karaokê para divertidos e empolgantes concursos musicais em casa

Fácil de configurar e usar
• Cabo HDMI incluso

Reproduz todos os seus filmes e músicas
• Reproduz WMV, DivX, WMA, MP3 e fotos JPEG de câmeras digitais
• Reproduz CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, DVD+R DL
• Certificado DivX Ultra para uma reprodução aprimorada de vídeos DivX



 FullSound™

A tecnologia inovadora FullSound da Philips 
restaura com fidelidade os detalhes sonoros de 
músicas compactadas em MP3, enriquecendo-
as substancialmente para que o CD 
reproduzido não apresente nenhuma 
distorção. Baseado em um algoritmo de pós-
processamento de áudio, o FullSound combina 
o renomado conhecimento da Philips em 
reprodução de músicas com a potência do DSP 
(Processamento de sinal digital) de última 
geração. O resultado são graves mais intensos, 
profundos e com mais impacto, vozes e 
instrumentos mais nítidos e riqueza de 
detalhes. Redescubra suas músicas 
compactadas em MP3 através de um som real, 
que tocará sua alma e tirará seus pés do chão.

DoubleBASS

O DoubleBASS garante que você escutará até 
os tons graves mais profundos emitidos pelos 
subwoofers compactos. Ele captura 
freqüências baixas e as recria na faixa audível 
do subwoofer, fornecendo som mais potente e 
incomparável e garantindo uma experiência de 
som completa e sem distorções.

HDMI 1080p

O aprimoramento HDMI 1080p fornece 
imagens extremamente nítidas. Filmes em 
definição padrão agora podem ser assistidos 
em verdadeira resolução de alta definição, 
garantindo mais detalhes e mais imagens 
realistas. O Progressive Scan (representado 
pela letra "p" em "1080p') elimina a 
predominância da estrutura linear em telas de 
TV possibilitando imagens implacavelmente 
nítidas. Para fechar com chave de ouro, o 
HDMI permite fazer uma conexão digital capaz 
de transmitir vídeo HD digital não compactado 
e áudio multicanal digital sem conversões para 
o modo analógico, fornecendo imagens e 
qualidade de som perfeitos e sem nenhum 
ruído.

Cabo HDMI incluso

Cabo HDMI incluso

Hi-Speed USB 2.0 Link

USB (Universal Serial Bus) é um padrão de 
protocolo usado de forma conveniente para 

conectar PCs, periféricos e equipamentos 
eletrônicos de consumo. Dispositivos USB de 
alta velocidade apresentam uma taxa de 
transferência de dados de até 480 Mbps - 
superior aos 12 Mbps dos dispositivos USB 
originais. Com o link USB 2.0 de alta 
velocidade, basta conectar seu dispositivo USB, 
selecionar o filme, a música ou a foto e 
reproduzir.

Pontuação do karaokê

Suas sessões de Karaokê ficarão muito mais 
animadas com o Karaokê com Pontuação. 
Deixe que seu desempenho seja julgado para 
poder se aprimorar ou para competições entre 
amigos. O Karaokê com Pontuação classifica 
automaticamente seu desempenho e exibe 
uma imagem engraçada relacionada ao modo 
como você se saiu. É diversão que não acaba 
mais!

Reprodução completa

Reproduza praticamente todos os formatos de 
mídia que desejar: WMV, DivX, MP3 ou JPEG. 
Experimente a praticidade imbatível da incrível 
capacidade de reprodução e o prazer de 
compartilhar arquivos de mídia em sua TV ou 
Home Theater no conforto da sua sala de 
estar.
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Imagem/tela
• Conversor D/A: 12 bits, 108 MHz
• Aprimoramento de imagens: Alta def. (720p, 1080i, 

1080p), Progressive Scan

Som
• Potência de saída (RMS): 4 x 125 W, 2 x 250 W
• Conversor D/A: 24 bits, 192 kHz
• Resposta de freqüência: 180-14000 Hz
• Relação sinal/ruído: > 65 dB
• Sistema de áudio: DTS, Dolby Digital, Dolby 

Prologic II, Estéreo
• Recursos de áudio: Amplificador Digital Classe 

"D", Modo noturno
• Ajustes do equalizador: Rock, Ação, Clássica, 

Concerto, Drama, Lounge, Jogos, Esportes

Reprodução de vídeo
• Formatos de compactação: DivX 3.11, DivX 4.x, 

DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, MPEG1, MPEG2, 
WMV

• Mídia de reprodução: DVD-Vídeo, DVD+R/+RW, 
DVD-R/-RW, CD/SVCD de vídeo, CD-R/CD-RW

• Sistema de reprodução de discos: PAL, NTSC

Reprodução de áudio
• Formato de compactação: MP3, WMA
• Mídia de reprodução: CD, CD-R/RW, DVD-R/-

RW, DVD+R/+RW, Conexão USB
• Taxas de transferência de MP3: 32 a 256 kbps e 

VBR

Reprodução de imagem estática
• Formato de compactação de imagens: JPEG
• Mídia de reprodução: DVD+R/+RW, CD-R/RW, 

DVD-R/-RW, Conexão USB
• Aprimoramento de imagens: Girar, Zoom, 

Apres.de slides c/reprodução de música

Sintonizador/Recepção/Transmissão
• Nº de canais de áudio pré-sintonizados: 40
• Faixas do sintonizador: FM

Conectividade
• Conexões frontais / laterais: Hi-Speed USB, 

Tomada de 3,5 mm p/microfone, MP3 link
• Conexões traseiras: Saída de HDMI, Saída de vídeo 

componente, Saída S-Vídeo, Saída Vídeo 
Composto (CVBS), Entrada AUX, Antena FM, 
Conectores ajustáveis p/caixas acúst., Conector de 
base, Entrada óptica digital

• Dock para compatibilidade com iPod: iPod (quinta 
geração), iPod classic, iPod mini, iPod mini 
(segunda geração), iPod nano (primeira geração), 

iPod nano (segunda geração), iPod nano (terceira 
geração), iPod touch, iPod com display em cores

Alimentação
• Fonte de alimentação: 120/230 VAC, 50/60 Hz
• Consumo de energia no modo de espera: < 1 W
• Consumo de energia: 180 W

Caixas acústicas
• Drivers de alto-falantes de satélites: Woofer full 

range de 3 pol.
• Impedância de alto-falante de satélite: 6 ohm
• Faixa freq. de alto-falante de satélite: 150-

20000 Hz
• Alto-falante central: com proteção magnética, 3 

vias
• Drivers de alto-falante central: Um tweeter de 2", 

Dois woofers de 2,5"
• Impedância do alto-falante central: 3 ohm
• Faixa freq. do alto-falante central: 150-20000 Hz
• Driver do subwoofer: Woofer de 8 pol. de alta 

eficiência
• Impedância do subwoofer: 3 ohm
• Faixa de freqüência do subwoofer: 40-150 Hz
• Tipo de subwoofer: Passivo
• Alto-falante de satélite: 2 pilares de base

Acessórios
• Acessórios inclusos: Base para iPod, Controle 

remoto, Cabo HDMI, Duas pilhas AAA, cabo de 
vídeo CVBS, Antena FM, Guia para início rápido, 
Manual do Usuário, Folheto de garantia mundial

Dimensões
• Dimensões do aparelho (L x A x P): 

435 x 58 x 360 mm
• Peso do aparelho: 3,7 kg
• Largura da caixa acústica frontal: 103 mm
• Altura da caixa acústica frontal: 203 mm
• Profundidade da caixa acústica frontal: 71 mm
• Peso da caixa acústica frontal: 0,56 kg
• Largura dos alto-falantes traseiros: 262 mm
• Altura dos alto-falantes traseiros: 1199 mm
• Profundidade alto-falantes traseiros: 264 mm
• Peso dos alto-falantes traseiros: 3,53 kg
• Dimensões da caixa acústica central (L x A x P): 

244 x 105 x 74 mm
• Peso do alto-falante central: 0,84 kg
• Dimensões do subwoofer (L x A x P): 

163 x 363 x 369 mm
• Peso do subwoofer: 5,08 kg
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

970 x 435 x 410 mm
• Peso, incluindo embalagem: 22,4 kg
•
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* Evite o uso prolongado do aparelho com volume superior a 85 
decibéis, pois isto poderá prejudicar a sua audição.
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