
ίντεο υψηλής ευκρίνειας και 
Β

ασύρµατος περιβάλλων ήχος

Αυτό το κοµψό, εξελιγµένο, ψηφιακό σύστηµα οικιακής ψυχαγωγίας προσφέρει 
κινηµατογραφική οπτικοακουστική εµπειρία. ∆ιατίθεται µε ασύρµατα πίσω ηχεία που 

έχουν δυναµικό ήχο και είναι εύκολα στην εγκατάσταση, ενώ έχετε λιγότερα καλώδια 

στο δωµάτιο

Συνδεθείτε και απολαύστε πολλές πηγές
• Το USB Direct αναπαράγει φωτογραφίες και µουσική από USB flash drives
• Είσοδος MP3 για αναπαραγωγή µουσικής από φορητά media player

Ζωντανεύει τον ήχο και την εικόνα
• HDMI 1080i µε αύξηση κλιµάκωσης εικόνας, υψηλής ευκρίνειας
• Ήχος surround DTS, Dolby Digital και Pro Logic II
• Επεξεργασία βίντεο 12-bit/108MHz για φυσικές εικόνες εξαιρετικής ευκρίνειας

Αναπαραγωγή όλων των ταινιών και της µουσικής σας
• Πιστοποίηση βάσει DivX Ultra για βελτιωµένη αναπαραγωγή βίντεο DivX

• Αναπαραγωγή µουσικής από CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, DVD+R DL
• Αναπαραγωγή DivX, MP3, WMA και φωτογραφιών ψηφιακής φωτογραφικής µηχανής JPEG

Ευκολία στην εγκατάσταση και τη χρήση
• Με τα ασύρµατα πίσω ηχεία έχετε λιγότερα καλώδια στο χώρο σας
Philips
Σύστηµα Home Cinema 
DVD
HTS335W



Ηµεροµηνία έκδοσης  
2007-06-01

Έκδοση: 2.0

12 NC: 8670 000 25572
EAN: 87 12581 30396 9

©
Μ

Ο
π
K
α

w

 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
ε την επιφύλαξη παντός δικαιώµατος.
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Εικόνα/Οθόνη
• Μετατροπέας D/A: 12 bit, 108 MHz
• Βελτίωση εικόνων: Υψηλής ευκρίνειας (720p, 

1080i), Προοδευτική σάρωση

Ήχος
• Συνολική ισχύς εξόδου: 600 W
• Ισχύς εξόδου (RMS): 4x75W, 2x150W
• Μετατροπέας ψηφιακού/αναλογικού ήχου: 24 

bit, 192 kHz
• Συχνότητα απόκρισης: 150-18000 Hz
• Λόγος σήµατος προς θόρυβο: >65 dB
• Σύστηµα ήχου: Dolby Digital, Dolby Prologic II, 

DTS, Στερεοφωνικό
• Βελτιώσεις ήχου: Ψηφιακός ενισχυτής Τάξης 

"D", Νυκτερινή λειτουργία
• Ρυθµίσεις ισοσταθµιστής: ∆ράση, Κινούµενα 

σχέδια, Κλασική, Συναυλία, ∆ράµα, Παιχνίδι, 
Τζαζ, Λάουντζ, MTV, Ειδήσεις, Πάρτι, RnB, Ροκ, 
Σπορ

Αναπαραγωγή βίντεο
• Φορµά συµπίεσης: MPEG1, MPEG2, Divx 3.11, 

DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra
• Μέσα αναπαραγωγής: Εικόνα DVD, DVD+R/

+RW, DVD-R/-RW, Video CD/SVCD, CD-R/
CD-RW

• Σύστηµα αναπαραγωγής δίσκων βίντεο: NTSC, 
PAL

Αναπαραγωγή ήχου
• Φορµά συµπίεσης: MP3, WMA
• Μέσα αναπαραγωγής: Αudio CD, DVD+R/

+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW
• Ρυθµός bits MP3: 32-256 kbps και VBR

Αναπαραγωγή ακίνητης εικόνας
• Φορµά συµπίεσης εικόνων: JPEG
• Μέσα αναπαραγωγής: CD-R/RW, DVD+R/

+RW, DVD-R/-RW
• Βελτίωση εικόνων: Αναστροφή φωτογραφιών, Π

εριστροφή, Ζουµ, Slideshow µε µουσική 
αναπαραγωγή

∆έκτης/λήψη/µετάδοση
• Ζώνες δέκτη: MW, FM
• Αρ. προεπιλεγµένων καναλιών ήχου: 40
• RDS: Όνοµα σταθµού

Συνδεσιµότητα
• Μπροστινές / πλαϊνές υποδοχές σύνδεσης: USB, 

Είσοδος MP3
• Πίσω συνδέσεις: Κεραία AM/MW, Είσοδος 

AUX, Έξοδος σύνθετου σήµατος βίντεο 
(CVBS), Ψηφιακή οµοαξονική είσοδος ήχου, 
Υποδοχές ηχείων για εύκολη εφαρµογή, Έξοδος 
HDMI, Έξοδος S-Video, Υποδοχή µε 
δυνατότητα ασ. λειτουργίας, Έξοδος βίντεο 
συνιστωσών, Κεραία FM, Scart

Τάση
• Παροχή ρεύµατος: 50 Hz, 230 V
• Κατανάλωση ρεύµατος κατά την αναµονή: < 1 

W

Ηχεία
• ∆ορυφορικό ηχείο: 2 επιδαπέδιες βάσεις, 

Ασύρµατα πίσω ηχεία
• Οδηγοί δορυφορικού ηχείου: Γούφερ πλήρους 

εύρους 3 ιντσών
• Αντίσταση δορυφορικού ηχείου: 3 ohm
• Εύρος συχνοτήτων δορυφορικού ηχείου: 150-

20000 Hz
• Κεντρικό ηχείο: Μαγνητική προστασία, 3 

δρόµων
• Σύνθετη αντίσταση κεντρικού ηχείου: 6 ohm
• Οδηγοί κεντρικού ηχείου: 1 τουίτερ 2", 2 

γούφερ 2,5"
• Εύρος συχνότητας κεντρικού ηχείου: 150-

20000 Hz
• Αντίσταση υπογούφερ: 6 ohm
• Εύρος συχνοτήτων υπογούφερ: 40-150 Hz
• Πρόγραµµα οδήγησης υπογούφερ: Γούφερ 6,5 

ιντσών υψηλής απόδοσης
• Τύπος υπογούφερ: Παθητικό

Αξεσουάρ
• Παρεχόµενα εξαρτήµατα: Ασύρµατος ποµπός, 

Ασύρµατος δέκτης, Τηλεχειριστήριο, 2 
µπαταρίες AAA, Καλώδιο scart, Καλώδιο 
εισόδου MP3, Οδηγός γρήγορης εκκίνησης, 
Εγχειρίδιο χρήσεως, Κεραία FM, Κεραία ΑΜ, 
Καλώδιο ρεύµατος, Φυλλάδιο παγκόσµιας 
εγγύησης

∆ιαστάσεις
• ∆ιαστάσεις σετ (Π x Υ x Β): 435 x 55 x 310 χιλ.
• Βάρος συσκευής: 4,04 κ.
• ∆ιαστάσεις δέκτη (Π x Υ x Β): 

126 x 131,5 x 126 χιλ.
• ∆ιαστάσεις ποµπού (Π x Υ x Β): 

48,5 x 88,3 x 4" χιλ.
• Πλάτος µπροστινού ηχείου: 95,5 χιλ.
• Ύψος µπροστινού ηχείου: 19" χιλ.
• Βάθος µπροστινού ηχείου: 75 χιλ.
• Βάρος µπροστινού ηχείου: 0,62 κ.
• Πλάτος πίσω ηχείου: 95 χιλ.
• Ύψος πίσω ηχείου: 1184 χιλ.
• Βάθος πίσω ηχείου: 73,5 χιλ.
• Βάρος πίσω ηχείου: 3,85 κ.
• ∆ιαστάσεις κεντρικού ηχείου (Π x Υ x Β): 

435 x 93,5 x 67 χιλ.
• Βάρος κεντρικού ηχείου: 1.28 κ.
• ∆ιαστάσεις υπογούφερ (Π x Υ x Β): 

159,5 x 355,5 x 370 χιλ.
• Βάρος υπογούφερ: 4,78 κ.
• ∆ιαστάσεις συσκευασίας (Π x Υ x Β): 

924 x 470 x 470 χιλ.
• Βάρος µε την συσκευασία: 23.9 κ.
•
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σύρµατα πίσω ηχεία
α ασύρµατα πίσω ηχεία προσφέρουν ευελιξία στην 
οποθέτησή τους και παρέχουν πλήρη περιβάλλοντα 
χο, χωρίς αντιαισθητικές συνδέσεις καλωδίων.

DMI 1080i
DMI είναι τα αρχικά για High Definition Multimedia 

nterface, µια άµεση ψηφιακή σύνδεση που µπορεί να 
εταφέρει ψηφιακή εικόνα υψηλής ευκρίνειας και 
ηφιακό πολυκαναλικό ήχο. Εξαλείφοντας τη 
ετατροπή σε αναλογικά σήµατα, παρέχει άψογη 
οιότητα εικόνας και ήχου, χωρίς θόρυβο. Είναι πλήρως 
υµβατό µε DVI (Digital Video Interface).

SB Direct
πλά συνδέστε τη συσκευή στη θύρα USB του DVD 
ας. Η ψηφιακή µουσική και οι φωτογραφίες σας 
ναπαράγονται απευθείας. Τώρα µπορείτε να 
οιραστείτε αγαπηµένες στιγµές µε την οικογένεια και 
ους φίλους σας.

ίσοδος MP3
 είσοδος MP3 χρησιµοποιεί τεχνολογία Plug and Play 

ια απευθείας αναπαραγωγή περιεχοµένου ΜP3 µέσω 
ου home cinema συνδέοντας το φορητό σας MP3 
layer στην ενσωµατωµένη υποδοχή ακουστικών. 
ώρα, µπορείτε να απολαµβάνετε την εξαιρετική 
οιότητα ήχου του home cinema της Philips 
ναπαράγοντας την αγαπηµένη σας µουσική από το 
ορητό MP3 player.

ιστοποίηση βάσει DivX Ultra
 µονάδα DivX Ultra συνδυάζει την αναπαραγωγή 
ivX µε εκπληκτικές λειτουργίες, όπως 
νσωµατωµένους υπότιτλους, ήχο σε πολλές γλώσσες, 
ολλά κοµµάτια και µενού, σε µία µόνο βολική µορφή 
ρχείου.

ολλαπλά φορµά δίσκων

ορµά πολυµέσων
 δυνατότητα αναπαραγωγής πολλών φορµά σάς 
πιτρέπει την αναπαραγωγή των περισσότερων φορµά 
ια µέγιστη ακουστική και οπτική απόλαυση, 
υµπεριλαµβανοµένων αρχείων τύπου MP3, WMA, 
PEG και του δηµοφιλούς φορµά ψηφιακών µέσων 
ivX. Η αναπαραγωγή DivX σας δίνει τη δυνατότητα 
ναπαραγωγής και διαµοιρασµού συµπιεσµένων 
ρχείων εικόνας υψηλής ποιότητας σε φορµά DivX, 
επερνώντας τα όρια του υπολογιστή σας.

πιδαπέδια ηχεία

TS, DolbyDigital, ProLogic ll
α  DTS και οι αποκωδικοποιητές Dolby Digital 
ξαλείφουν την ανάγκη εξωτερικού αποκωδικοποιητή 
ραγµατοποιώντας επεξεργασία και των έξι καναλιών 
ληροφοριών ήχου για την παροχή εµπειρίας 
εριβάλλοντος ήχου και  µια µοναδική αίσθηση 
τµόσφαιρας και δυναµικού ρεαλισµού. Το Dolby Pro 
ogic II παρέχει πέντε κανάλια επεξεργασίας 
εριβάλλοντος ήχου από οποιαδήποτε στερεοφωνική 
ηγή.

/Α µετατροπέας εικόνας 12-bit/ 108Mhz
 Ψηφιακός/Αναλογικός µετατροπέας βίντεο 12 bit 
ιατηρεί κάθε λεπτοµέρεια της αυθεντικής εικόνας. Π
οβάλλει λεπτές αποχρώσεις και µια οµαλότερη 

διαβάθµιση χρωµάτων µε αποτέλεσµα µια πιο ζωντανή 
και φυσική εικόνα.
HTS335W/12

Προδιαγραφές Κύρια σηµεία προϊόντος
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