
 

 

Philips
Domáce kino 2.1

3D Blu-ray
dok pre iPod/iPhone

HTS4282
Dokonalá čistota zvuku pre filmy a hudbu

Posadnutí zvukom
Štýlový systém domáceho kina Philips SoundHub HTS4282 s prehrávaním diskov 3D Blu-
ray prináša kvalitný a pohlcujúci poslucháčsky zážitok z priestorového zvuku. Kužele 
reproduktorov na báze minerálov zaručia vysokú kvalitu každého zvukového detailu.

Vynikajúci poslucháčsky zážitok
• Kužele reproduktorov na báze minerálov prinášajú číry zvuk
• Zosilňovač triedy D prináša skutočne dynamický a čistý zvuk
• Dolby TrueHD a DTS-HD pre priestorový zvuk s vysokou vernosťou
• Výkon 400 W RMS zaručí skvelý zvuk pre filmy a hudbu

Vytvorí kvalitnejší divácky zážitok priamo u Vás doma
• Dotykový panel na jednoduché ovládanie prehrávania a hlasitosti
• Atraktívny dizajn s vysokolesklou povrchovou úpravou a sklom

Jednoducho si vychutnajte dokonalú zábavu
• Full HD 3D Blu-ray pre skutočne pohlcujúci filmový zážitok v 3D
• Funkcia Smart TV na využívanie služieb online a prístup k multimédiám prostredníctvom 

televízora
• Obsahuje dok na pohodlné prehrávanie z prehrávača iPod/iPhone
• Vysokorýchlostné pripojenie USB 2.0 prehráva video a hudbu z jednotiek USB typu flash
• Pripojenie EasyLink na ovládanie všetkých zariadení s rozhraním HDMI CEC pomocou jediného 

diaľkového ovládania



 Kužele reproduktorov na báze 
minerálov

Kužele reproduktorov na báze minerálov 
prinášajú číry zvuk

Zosilňovač triedy D

Zosilňovač triedy D prijíma analógový signál, 
premení ho na digitálny signál, ktorý potom 
digitálne zosilní. Signál potom vstupuje do 
demodulačného filtra a vytvorí v ňom výsledný 
výstup. Zosilnený digitálny výstup má všetky 
výhody digitálneho zvuku vrátane vyššej kvality 
zvuku. Okrem toho digitálny zosilňovač triedy 
„D“ má vyše 90% účinnosť v porovnaní s 
bežnými zosilňovačmi AB. Táto vysoká 
účinnosť umožňuje vytvoriť výkonný 
zosilňovač s malými rozmermi.

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.

Výkon 400 W RMS

Výkon 400 W RMS zaručí skvelý zvuk pre filmy 
a hudbu

Dotykový panel na ovládanie 
prehrávania

Ovládanie cez intuitívny dotykový panel 
umožňuje ovládanie hlasitosti a iných možností 
prehrávania jednoduchým stlačením 
dotykových ovládacích prvkov na prednom 
paneli.

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.

Smart TV

Systémy domáceho kina Philips s funkciou 
Smart TV vám ponúkajú množstvo vylepšení, 
vrátane Net TV, DLNA a diaľkového ovládania 
MyRemote. Net TV prináša do vášho 
televízora široké spektrum online informácií a 
zábavy. Stačí vybrať Net TV v ponuke Doma a 
môžete začať s prehliadaním služieb ako 
napríklad požičovne videí na požiadanie* s 
najhorúcejšími filmovými novinkami v rozlíšení 
HD či funkciu Catch-up TV. S funkciou DLNA 
získate jednoduchý prístup k fotkám, hudbe a 
filmom v počítači z pohodlia vášho gauča. 
Neviete, kam ste položili diaľkové ovládanie? 
Nevadí, vďaka aplikácii Philips MyRemote 
môžete prepínať domáce kino 
prostredníctvom svojho inteligentného 
telefónu alebo počítača tablet PC.

Obsahuje dok pre iPod/iPhone

Pomocou dokovacej stanice pre iPod a iPhone 
si môžete vychutnať hudbu uloženú vo Vašom 
prehrávači iPod a iPhone priamo cez systém 
domáceho kina.
HTS4282/12

Hlavné prvky
Domáce kino 2.1
3D Blu-ray dok pre iPod/iPhone



Dátum vydania  
2017-10-27

Verzia: 5.3.9

12 NC: 8670 000 71819
EAN: 87 12581 58158 9

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez 
oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke 
Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com
Príslušenstvo
• Kompatibilné príslušenstvo: Wi-Fi USB adaptér 

WUB1110
• Dodávané príslušenstvo: Batérie pre diaľkové 

ovládanie, CVBS videokábel, Dok DCK3060 pre 
iPod/iPhone, FM anténa, Sieťový napájací kábel, 
Stručná príručka spustenia, Diaľkové ovládanie, 
Záručný list s celosvetovo platnou zárukou

Kompatibilné televízory Philips*
• Séria 3000: 32PFL3606, 42PFL3606

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: AVCHD, DivX Plus HD, 

MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV HD, WMV SD

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, wmv, asf

Pripojiteľnosť
• Smart TV: DLNA, MyRemote, Služba Net TV
• Predné/bočné konektory: Music iLINK, USB
• Zadné pripojenia: AUX IN 1, AUX IN 2, Výstup 

kompozitného videa (CVBS), Digitálny koaxiálny 
vstup, Digitálny optický vstup, Konektory 
reproduktora Easy-Fit, Ethernet, Zásuvka pre 
anténu FM, Výstup HDMI 1.4 (ARC), Konektor na 
dok pre iPod/iPhone, Zásuvka na karty SD/SDHC, 
Zásuvka Wi-Fi USB

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

• Funkcie HDMI: 3D, Audio Return Channel (ARC), 

Typ obsahu, Deep Color

Rozmery
• Hlavná jednotka (Š x V x H): 360 x 60 x 335 mm
• Hmotnosť hlavnej jednotky: 3.4 kg
• Satelitný reproduktor (Š x V x H): 95 x 161 x 

87 mm
• Hmotnosť satelitného reproduktora: 0,55 kg
• Dĺžka kábla satelitného reproduktora: 4 m
• Subwoofer (Š x V x H): 123 x 309 x 369 mm
• Hmotnosť subwoofera: 3,8 kg
• Dĺžka kábla pre subwoofer: 3 m
• Balenie (Š x V x H): 550 x 393 x 275 mm
• Hmotnosť vrátane balenia: 9,8 kg

Reproduktory
• Typy reproduktorov: 2 x satelitné reproduktory
• Budiče na satelitný reproduktor: 1 x 3" 

širokopásmový basový reproduktor
• Frekv. rozsah satelit. reproduktora: 150 - 20k Hz
• Impedancia satelit. reproduktora: 6 ohm
• Typ subwoofera: Pasívny
• Ovládač subwoofera: 1 x 6,5" woofer
• Frekvenčný rozsah subwoofera: 20 – 150 Hz
• Odpor subwoofera: 3 ohm

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

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

Príkon
• Spotreba energie: 75 W
• Zdroj napájania: 220 – 240 V, 50 Hz
• Spotr. energie v pohotovostnom stave: < 0,5 W

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

Hudba, Správy, Originálny
• Zlepšenie kvality zvuku: Dolby Digital Prologic II, 

Funkcia Dolby Virtual Speaker, Nočný režim, 
Ovládanie výšok, stredov a basov

• Zvukový systém: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital 
Plus, Dolby True HD, DTS Digital Surround, Zvuk 
s vysokým rozlíšením DTS-HD

• Výstupný výkon satelitného reproduktora: 100 W 
x 2

• Výstupný výkon subwoofera: 200 W
• Celkový výkon RMS pri 30% THD: 400 W

Udržateľnosť
• Balenie: Elektronický návod na používanie

Tuner/Príjem/Vysielanie
• Pásma tuneru: FM
• Počet predvolených kanálov: 40
•
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Technické údaje
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* Toto domáce kino možno skombinovať so všetkými ostatnými 
televízormi Philips.

* Bližšie informácie nájdete na stránke www.philips.com/blu-ray

http://www.philips.com

