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 digital integral generează un sunet ambiental remarcabil, oferind senzaţia sălii 

 în casa dumneavoastră. Redă o mare varietate de formate de pe orice fel de 

 și de pe playerele media portabile și memorii USB.

taţi-vă si bucuraţi-vă de mai multe surse
exiunea USB 2.0 de mare viteză redă fișiere media de pe memorii flash USB

ţă fișierelor audio/video
antionare HDMI 1080p la definiţie înaltă pentru a obţine imagini mai clare
bleBASS pentru un sunet bas extins, plin
t surround DTS, Dolby Digital și Pro Logic II
oke Scoring pentru concursuri de muzică amuzante și distractive
esare video pe 12 biţi/108Mhz pentru imagini clare, naturale

toate filmele și muzica
ificat DivX Ultra pentru redarea îmbunătăţită a materialelor video DivX
e reda fișiere WMV, DivX, WMA, MP3 și JPEG de pe camerele digitale
ă CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, DVD+R DL

de configurat și utilizat
Link pentru controlul facil al dispozitivelor conectate prin HDMI CEC
e pentru podea - pentru libertatea amplasării
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Dimensiuni produs
• Lungime cablu: 0 cm
• Dimensiuni produs (L x Î x A): 0 x 0 x 0 cm
• Greutate: 0 kg

Dimensiunile ambalajului
• Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 

76.5 x 62 x 41 cm
• Greutate netă: 24 kg
• Greutate brută: 27,8 kg
• Greutate proprie: 3,8 kg
• EAN: 87 12581 38947 5
• Număr de produse incluse: 1
• Tip ambalaj: Cutie

Cutie exterioară
• Cutie exterioară (L x L x Î): 76.5 x 41 x 62 cm
• Greutate netă: 24 kg
• Greutate brută: 27,8 kg
• Greutate proprie: 3,8 kg
• EAN: 87 12581 38947 5
• Număr de ambalaje: 1

Imagine/Ecran
• Convertor D/A: 12 biţi, 108 MHz
• Caracteristici superioare imagine: Înaltă definiţie 

(720p, 1080i, 1080p), Scanare progresivă

Sunet
• Putere de ieșire (RMS): 4 x 125 W, 2 x 250 W
• Putere de ieșire totală: 1000 W
• Convertor D/A: 24 bit, 192 kHz
• Răspuns în frecvenţă: 180-14000 Hz
• Coeficient semnal/zgomot: >65 dB
• Sistem audio: DTS, Dolby Digital, Dolby Pro Logic 

II, Stereo
• Caracteristici superioare sunet: Amplificator 

digital clasa "D", Mod Noapte
• Setări egalizator: Rock, Acţiune, Clasic, Concert, 

Drama, Lounge, Jocuri, Sport

Redare video
• Formate de comprimare: DivX 3.11, DivX 4.x, 

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

• Medii de redare: DVD-Video, CD-R/CD-RW, 
DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Video CD/SVCD

• Sistem de redare a discurilor video: NTSC, PAL

Redare audio
• Format compresie: MP3, WMA
• Medii de redare: DVD+R/+RW, CD audio, CD-R/

RW, DVD-R/-RW
• Rate de biţi MP3: 32-256 kbps și VBR

Redare imagine statică
• Format comprimare imagine: JPEG
• Medii de redare: DVD+R/+RW, CD-R/RW, 

DVD-R/-RW, Memorie flash USB
• Caracteristici superioare imagine: Rotire, Zoom, 

Redare diapozitive cu muzică

Tuner/Recepţie/Transmisie
• Număr de canale audio presetate: 40
• Mărci de tunere: FM, MW

Conectivitate
• Conexiuni frontale/laterale: Intrare tip jack de 3,5 

mm pentru microfon, USB de înaltă viteză, Intrare 
Line-in MP3

• Conectori spate: Ieșire HDMI, Ieșire video 
Component, Ieșire S-Video, Ieșire Composite 
video (CVBS), Intrare coaxială digitală, Intrare 
AUX, Antenă FM, Conectori Easy-Fit pt. boxe

Alimentare
• Alimentare: 120/230 V CA, 50/60 Hz
• Consum în stare de repaus: < 1 W
• Consum: 180 W

Boxe
• Difuzor satelit: 4 stative pentru podea
• Drivere pentru difuzor satelit: Woofer full range 

de 3"
• Interval de frecvenţe satelit: 150-20000 Hz
• Impedanţă difuzor satelit: 6 Ohm
• Difuzor central: Ecranat magnetic, 3 căi
• Drivere difuzor central: 1 tweeter de 2", 2 

woofere de 2,5"
• Interval de frecvenţe central: 150-20000 Hz
• Impedanţă difuzor central: 3 Ohm
• Driver subwoofer: Woofer eficient de 8"
• Interval de frecvenţe subwoofer: 40-150 Hz
• Impedanţă subwoofer: 8 Ohm
• Tip subwoofer: Pasiv

Accesorii
• Accesorii incluse: Telecomandă, 2 baterii AAA, 

Cablu video, antenă FM, Cablu de alimentare, 
Ghid de iniţiere rapidă, Manual de utilizare, 
Certificat de garanţie

Dimensiuni
• Dimensiuni set (L x Î x A): 435 x 58 x 360 mm
• Greutate set: 4,04 kg
• Dimensiuni boxe surround (L x Î x A): 

262 x 1199 x 264 mm
• Greutate boxă surround: 3,53 kg
• Dimensiuni boxă centrală (L x Î x A): 

440 x 105 x 75 mm
• Greutate boxă centrală: 1,39 kg
• Dimensiuni subwoofer (L x Î x A): 

163 x 363 x 369 mm
• Înălţime subwoofer: 5,08 kg
• Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 

765 x 620 x 410 mm
• Greutate cu ambalaj inclus: 26,5 kg
•

Sistem DVD home theater
  

Specificaţii

Data apariţiei 2009-02-09

Versiune: 1.0.6

12 NC: 8670 000 36341
EAN: 87 12581 38947 5

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificaţiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile 
comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips 
Electronics N.V. sau a deţinătorilor lor legali.

www.philips.com
HTS3

Caracte

Conexiun
Universal S
care este u
calculatoare
consumator
rată de tran
în dispozitiv
2.0 de mar
vă conectaţ
sau imagini

HDMI 10
Upscaling H
excepţional
acum la rez
asigurând m
Scanarea p
elimină stru
televizoarel
clare. Pentr
conexiune d
video necom
mai multe c
calitate per

Certificat
Dispunând 
video codifi
dumneavoa
o tehnologie
MPEG4, ca
dimensiuni 
pe suportur
R/RW și DV
caracteristic
mai multe l
înregistrări 
convenabil.

DTS, Dol
Decodorul D
necesitatea
celor șase c
posibilitatea
percepţie n
cinci canale

EasyLink
EasyLink vă
cu ajutorul 
protocolul s
funcţionalit
HDMI. Prin
toate echip
conectate la
pot efectua

Karaoke 
Adăugaţi o 
Karaoke Sc
pentru îmb
între priete
interpretare
corespunză
niciodată. A
karaoke cu
performanţ
pentru conc
evaluează a
amuzantă c
termină nic

Redă toa
Redaţi prac
WMV, DivX
imbatabil a
partajării fiș
Home Thea
568/51

ristici pr

e USB 2.
erial Bus sa
tilizat în mo
, periferice
ului. Dispoz
sfer de pân
ele original
e viteză, tot
i dispozitivu
le și să înce

80p
DMI 1080

ă. Filmele la
oluţie cu a
ai multe d

rogresivă (r
ctura liniilo
or, din nou 
u a încheia 
igitală dire
primate, p
anale, fără
fectă a ima

 DivX Ul
de suport D
cate DivX în
stră camere
 de compre

re vă permi
precum film
i media, cu
D. DivX U
i extraordin
imbi pentru
și meniuri în

byDigital
TS și Dolb

 unui decod
anale de in
 de a expe
aturală incr
 de procesa

 permite să
unei singure
tandard HD
atea între di
 atingerea u
amentele d
 HDMI CE

 acum extre

Scoring
notă distrac
oring. Perm
unătăţirea u
ni. Karaoke
a și vă ofer
toare nivelu
dăugaţi o n
 Karaoke Sc
ei dvs. pent
ursuri între
utomat int
orespunzăt
iodată.

te format
tic orice for
, MP3 sau

 unei capac
ierelor med
ter - în con
0 de mare viteză
u USB este un protocol standard 
d confortabil pentru a lega 
 și echipamente electrice ale 
itivele USB de mare viteză au o 
ă la 480 Mbps - de la 12 Mbps 

e USB. Utilizând conexiunea USB 
 ceea ce trebuie să faceţi este să 
l USB, să selectaţi filmul, muzica 
peţi să redaţi.

p furnizează imagini de o claritate 
 definiţie standard pot fi urmărite 
devărat de înaltă definiţie - 
etalii și imagini mai realiste. 
eprezentată prin "p" în "1080p") 
r preponderentă pe ecranele 
asigurând permanent imagini 
lista, HDMI realizează o 
ctă care poate transmite imagini 
recum și semnal audio digital pe 
 conversii la analogic - oferind o 
ginii și sunetului, fără zgomote.

tra
ivX, vă puteţi bucura de materiale 
 confortul propriei 
 de zi. Formatul media DivX este 
sie video bazată pe standardul 
te să salvaţi fișiere de mari 
e, trailere și videoclipuri muzicale 
m sunt discurile înregistrabile CD-
ltra combină redarea DivX cu 
are precum subtitrare integrată, 
 meniul audio, mai multe 
tr-un singur format de fișiere 

, ProLogic ll
y Digital integrat elimină 
or extern, prin procesarea tuturor 
formaţii audio, asigurând 
rimenta un sunet surround și o 
edibilă. Dolby Pro Logic II oferă 
re surround, din orice sursă stereo.

 controlaţi mai multe dispozitive 
 telecomenzi. Utilizează 
MI CEC pentru a partaja 

spozitive prin intermediul cablului 
nui buton, puteţi utiliza simultan 

umneavoastră activate și 
C. Funcţiile ca standby și play se 
m de ușor.

tivă partidelor de karaoke cu 
iteţi evaluarea performanţei dvs. 
lterioară sau pentru concursuri 

 Scoring vă evaluează automat 
ă o imagine amuzantă 
lui dvs. Distracţia nu se termină 
otă distractivă partidelor de 
oring. Permiteţi evaluarea 
ru îmbunătăţirea ulterioară sau 
 prieteni. Karaoke Scoring vă 
erpretarea și vă oferă o imagine 
oare nivelului dvs. Distracţia nu se 

ele
mat media doriţi - fie că este 
 JPEG. Experimentaţi confortul 
ităţi formidabile de redare și luxul 
ia pe televizorul sau sistemul 
fortul sufrageriei dumneavoastră.
incipale 
produs

http://www.philips.com

