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да практически всеки диск с висококачествен Dolby, DTS многоканален 

, отпуснете се и се потопете във филмите и музиката в дома си.

зходни аудио и видео характеристики
идеосемплиране за подобрено качество на изображението
, Dolby Digital и Pro Logic II съраунд звук
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ми: DVD, DVD+R/RW, (S)VCD, DivX, MPEG4
ика: CD, MP3-CD, CD-R/RW и Windows Media™ Audio
роизвеждане на Picture CD (JPEG) с музика (MP3)

 и лесна настройка
а настройка за инициализиране на вашето пълно домашно забавление

динители Easy-fit™ с цветно кодиране за лесно свързване
ови колони с пълен размер за по-въздействащ звук
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Картина/дисплей
• Формат: 4:3, 16:9
• Цифро-аналогов преобразувател: 12 бита, 108 

MHz
• Подобрение на картината: 4x 

видеосемплиране

Звук
• Цифро-аналогов преобразувател: 24 битов, 192 

kHz
• Честотна лента: 30 - 20 000 Hz Hz
• Съотношение сигнал/шум: >65 dB
• Звукова система: Dolby Prologic II, DTS, Dolby 

Digital, Стерео
• Настройки на еквилайзера: Действие, 

Класическо, Концерт, Цифров, Драма, Джаз, Р
ок, Научна фантастика

• Изходна мощност (RMS): 4x40W 
(преден+съраунд), 2x70W 
(централен+събуфър)

• Обща звукова мощност (RMS): 300 W
• Подобрение на звука: Цифров усилвател клас 

"D"

Възпроизвеждане на видео
• Носители за възпроизвеждане: DVD-видео, 

DVD+RW, DVD+R, DVD-RW (видеорежим), 
DVD-R, Video CD/SVCD

• Формати на компресиране: MPEG1, MPEG2, 
MPEG4, Divx 3,11, DivX 4.x, DivX 5.x

• Система за възпр. на видеодискове: NTSC, PAL

Аудио възпроизвеждане
• Носители за възпроизвеждане: CD, MP3-CD, 

CD-R/RW, WMA
• Формат на компресиране: Dolby Digital, DTS, 

MP3, PCM, Windows Media™ Audio
• MP3 скорости на обмен: 32-256 kbps и VBR

Възпроизвеждане на стоп-кадър
• Носители за възпроизвеждане: Picture CD
• Формат за компресиране на картини: JPEG
• Слайдшоу: с музика (MP3)

Тунер/приемане/предаване
• Обхвати на тунера: FM стерео, MW
• Автоматична цифрова настройка: да
• Автоматично съхраняване: да
• Брой предварително настроени канали: 2"

Възможности за свързване
• Други връзки: SCART1 (CVBS, S-video/RGB 

изход), Допълнителен вход, FM антена, MW 
антена, Съединители за тонколони Easy-Fit

Удобство
• Дистанционно управление: 

Многофункционално

Мощност
• Електрозахранване: 200-240 V, 50 Hz
• Консумация в режим на готовност: < 0,5 W

Високоговорители
• Сателитен високоговорител: Магнитно 

екраниран отпред
• Честотен диапазон на сат. говорител: 120-20 

000 Hz Hz
• Импеданс на сателитен говорител: 12 ohm
• Говорители на сателитите: 3" широколентов 

високоговорител
• Централен високоговорител: Магнитно 

екраниран
• Честотен диапазон на центр.говорител: 120-20 

000 Hz Hz
• Импеданс на центр. високоговорител: 6 ohm
• Говорители в централната колона: 3" 

широколентов високоговорител
• Честотен диапазон на събуфъра: 30-120 Hz
• Импеданс на събуфъра: 6 ohm
• Говорител на събуфъра: 6,5" високоефективен 

басов

Аксесоари
• Аксесоари в комплектацията: Захранващ кабел, 

FM/MW антена, Дистанционно управление, Р
ъководство за потребителя, Бързо 
ръководство, Гаранционна карта, Батерии за 
дистанционното, Scart кабел

Размери
• Габарити на апарата (Ш x В x Д): 

360 x 54 x 324 mm
• Тегло на апарата: 2,7 kg
• Габарити на съраунд високоговорителите 

(Ш x В x Д): 94 (основа с диаметър 260) 
мм x 1080 мм x 67 мм mm

• Тегло на съраунд високоговорителя: 0,4 kg
• Габарити на централния високоговорител 

(Ш x В x Д): 225 x 94 x 75 mm
• Тегло на централния високоговорител: 0,68 kg
• Габарити на събуфъра (Ш x В x Д): 

360 x 340 x 130 mm
• Тегло на събуфъра: 3,92 kg
• Габарити на опаковката (Ш x В x Д): 

tbc x tbc x tbc mm
• Тегло вкл. опаковката: tbc kg
•

DVD система за домашно кино с конектори Easy-fit™
  

Спецификации

Дата на издаване  
2007-08-04

Версия: 3.0

12 NC: 9073 100 12904
EAN: 87 10895 90589 3

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без 
предупреждение. Търговските марки са собственост 
на Koninklijke Philips Electronics N.V. или на 
съответните си притежатели.

www.philips.com
HTS3

Акценти

Видео пр
Видео прес
намалява д
качествот
честотат
дори 108 M
формат 0
MHz), кой
честотна
способност
формат. Т
деформаци
качествот
деформаци

DTS, Dol
Вграден DT
нуждата о
всичките ш
осигури пр
поразител
динамика 
осигурява п
на стерео

Система
Широкоспе
звуков диа
реалистич
възпроизве
намалява д
изкривяван
качествот

Многофо
Възможнос
формати 
повечето д
съвместим

Музика: 
Възможнос
формати 
повечето д
съвместим
прослушва

Възпрои
Picture CD 
можете д
цифрови с
DVD плеър
вашите JP
изберете 
желаете д
OK. Может
като музи

Звукови 
610/51

 на про

есемпли
емплиране
еформаци
о на карт
а на обраб
Hz факт

8:08:8* (54
то има око
 лента за х
, отколко
ази обраб
ите тип 
о на карт
и.

byDigital
S и Dolby 
т външен 
ест кана

остранств
но естест
на обкръж
етканале

сигнал.

 високого
ктърен ви

пазон, за д
ен звук. Тъ
ждащ цел
о минимум
ия, които
о на звука

рматни ф
тта за въ
ви позволя
искови фо
ост и удо

Windows
тта за въ
ви позволя
искови фо
ост с диск

нето им.

звеждане
е диск CD-
а съхраняв
нимки. Ког
, изскача е
EG и/или M
музиката 
а се наслаж
е да гледа

ката свир

колони с
ране
то е технология, която 
ите и рязко подобрява 
ината. Увеличаването на 
отка на видео до 54 MHz или 

ически преобразува видеото до 
 MHz) или 16:16:16 (108 
ло 4 до 8 пъти по-голяма 
оризонтална разделителна 
то стандартния DVD 
отка намалява рязко 
"мрежа против комари" и 
ината е чисто и без 

, ProLogic ll
Digital декодер премахва 
декодер, като обработва 
ла звукова информация, за да 
ено звуково усещане и 
вено чувство за реализъм и 
ението. Dolby Pro Logic II 
н звук от произволен източник 

ворители широк спектър
сокоговорител покрива целия 
а улавя и възпроизвежда по-
й като има един възбудител, 
ия звуков диапазон, това 
 фазовите и времеви 

 иначе влияят върху 
.

илми - DivX, MP4
зпроизвеждане на много 
ва да възпроизвеждате 
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волствие от гледането.

 Media™ Audio
зпроизвеждане на много 
ва да възпроизвеждате 
рмати за максимална 
овете и удоволствие от 

 на Picture CD с MP3
R или CD-RW, на който 
ате своите MP3 файлове и 
ато поставите Picture CD в 
кранно меню, което показва 
P3 файлове на диска. Само 

и файловете, на които 
давате, и натиснете Play или 

те снимките си на телевизор, 
и автоматично.
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