
yder bare fantastisk
L
Med dire

HTS3154 er

surround-lyd

spændende 

Tilslu
• Dire
• MP3

Sætte
• DTS
• 12-b

Afspil
• DivX
• Afsp
• Kan 

Nem 
• Easy
kte USB

 et elegant og kompakt digitalsystem,der leverer Dolby- og DTS-multi-kanal 

 af høj kvalitet. HTS3154 kan afspille praktisk taget alle diske og sørger for 

Home Entertainment, hvor du kan nyde både film og musik.

t og få fornøjelse af flere kilder
kte USB afspiller fotos og musik fra USB-flash-drev
 line-in til musikafspilning fra transportable medieafspillere

r liv i lyd og billede
, Dolby Digital og Pro Logic II surround-lyd
it/108 MHz videobehandling til skarpe og naturlige billeder

ler alle dine film og din musik
 Ultra-certificeret for forbedret afspilning af DivX-videoer

iller CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, DVD+R DL
afspille DivX, MP3, WMA og JPEG-digitalbilleder

at indstille og bruge
-fit™-stik med farvekodning til nem opsætning
 

Philips
DVD Home Theater 
System

HTS3154



 

Billede/display
• D/A-konverter: 12 bit, 108 MHz
• Billedforbedring: Progressiv scanning

Lyd
• Samlet udgangseffekt: 300 W
• Udgangseffekt (RMS): 4 x37,5 W + 2 x 75 W
• D/A-konverter: 24-bit, 192 kHz
• Frekvenskurve: 180 - 14.000 Hz
• Signal/støjforhold: >60 dB
• Lydsystem: Dolby Digital, Dolby Prologic II, DTS, 

Stereo
• Equalizer-indstillinger: Action, Tegnefilm, Klassisk, 

Koncert, Drama, Spil, Jazz, Lounge, MTV, 
Nyheder, Fest, RnB, Rock, Sport

• Lydforbedring: Digital Klasse-D forstærker, 
Night-indstilling

Videoafspilning
• Komprimeringsformater: MPEG-1, MPEG-2, DivX 

3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra
• Afspilningsmedie: DVD-Video, DVD+R/+RW, 

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

• Video afspilningssystem: NTSC, PAL

Audio Playback
• Komprimeringsformat: MP3, WMA
• Afspilningsmedie: Audio-cd, CD-R/RW, DVD+R/

+RW, DVD-R/DVD-RW
• MP3 bit-hastigheder: 32-256 kbps og VBR

Stillbilledafspilning
• Billedkomprimeringsformat: JPEG
• Afspilningsmedie: DVD+R/+RW, DVD-R/DVD-

RW, CD-R/RW
• Billedforbedring: Rotér, Zoom, Vende fotos, 

Diasshow med musikafspilning

Tuner/modtagelse/transmission
• Tunerbånd: mW, FM
• Antal forudindstillede lydkanaler: 40
• RDS: Stationsnavn

Tilslutningsmuligheder
• Tilslutninger på bagpanel: Komponent-

videoudgang, AUX-indgang, FM-antenne, AM/
MW-antenne, SCART, Easy-Fit 
højttalertilslutninger

• Tilslutninger på forsiden/siden: MP3 line-in, USB

Strøm
• Strømforsyning: 230 V, 50 Hz
• Standby-strømforbrug: <1 W

Højttalere
• Satellithøjttalerenheder: 3" Full-Range basenhed
• Satellithøjttaler-impedans: 4 ohm
• Frekvensområde for satellithøjttaler: 150 - 

20.000 Hz
• Centerhøjttaler: Magnetisk afskærmet
• Centerhøjttaler enheder: 3" Full-Range basenhed
• Centerhøjttaler impedans: 8 ohm
• Frekvensområde for centerhøjttaler: 150 - 

20.000 Hz
• Subwoofer-enhed: 6,5" højeffektiv basenhed
• Subwoofer-type: Passiv
• Subwoofer impedans: 8 ohm
• Frekvensområde for subwoofer: 45-150 Hz

Tilbehør
• Medfølgende tilbehør: Fjernbetjening, 2 x AAA 

batterier, SCART-kabel, MP3 line-in-kabel, AM-
antenne, FM-antenne, Brugervejledning, 
Lynhåndbog, Globalt garantibevis

Dimensioner
• Mål på anlæg (B x H x D): 360 x 55 x 332 mm
• Vægt: 2,82 kg
• Mål på surroundhøjtaler (B x H x D): 

95,5 x 198 x 75 mm
• Vægt på surround-højttaler: 0,62 kg
• Mål på centerhøjtaler (B x H x D): 

240 x 99,5 x 64 mm
• Centerhøjttaler vægt: 0,78 kg
• Mål på subwoofer (B x H x D): 

131 x 315 x 386 mm
• Subwoofer vægt: 3,9 kg
• Mål på emballage (B x H x D): 

446 x 417 x 378 mm
• Vægt inkl. emballage: 11,4 kg
•
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