Philips
Digitale kabelontvanger

DCR2020

Digitale kabeltelevisie
Meer kanalen in superieure kwaliteit
In combinatie met een abonnement bij uw leverancier van kabel-TV kunt u veel nieuwe
TV-kanalen ontvangen in digitale kwaliteit.
Beter
• Met Fast Zapp schakelt u binnen één seconde naar een andere zender
• Dolby Digital 5.1 audio-uitgang voor een volledige Surround Sound
• Energiebesparende modus met stroomverbruik van minder dan 1 W
• Twee SCART-aansluitingen voor uw TV en een andere bron
• Hoogwaardige SCART-kabel is inbegrepen
• U kunt zenders en het installatiemenu vergrendelen met een PIN-code
Meer
• Toegang tot betaalzenders en Free-to-Air-services
Eenvoudiger
• Direct-teleteksttoets op de afstandsbediening
• 7-daagse elektronische programmagids
• Met deze Euphoria-gebruikersinterface kunt u makkelijker door menu's navigeren
• Snelle installatie van nieuwe zenders
• De STB start opnamen op uw videorecorder of DVD+RW
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Digitale kabelontvanger

Specificaties

Kenmerken

Tuner/ontvangst/overdracht

Videodecodering

• Symboolsnelheid: 3 - 6,9 Ms/s

Connectiviteit

• Audio-uitgang - analoog: Volumegestuurde L/R
cinch, Audio L/R (cinch)
• Audio-uitgang - digitaal: Coaxiaal (cinch)
• Plug & Play
• TV-SCART uit: Gestuurde audio L/R, CVBS, RGB,
S-Video (voor LCD-projector)
• SCART-ingang van de videorecorder: Audio L/R,
CVBS, RGB

Gebruiksgemak

• Kinderbeveiliging: Kinderslot + beveiligingsniveaus
voor kinderen
• Gemakkelijk te installeren: Automatisch installeren
• Timer/herinnering voor events: 10
• Lijst met favoriete radioprogramma's: 3
• Lijst met favoriete TV-programma's: 3
• Beveiligingsniveaus voor kinderen: Vergrendeling
met PIN-code, Kinder-timer
• Programmeerbare events: 1
• Opnemen: Alarm bij opnamefout, Aanhef bij
opname
• Signaalsterkte-indicator
• Gebruikersinterface: Automatische update
programmalijst, Meerdere ondertitels
ondersteund, Nu & Straks, On screen display op
TV, TV- en radio-modus, Elektronische
programmagids 7 dagen
• Verbeteringen in het gebruiksgemak: Elektronische
programmagids

Systeemspecificaties

• Videobeelden: 8 MB SDRAM
• Grootte flashgeheugen: 2 MB
• Videodecodering: MPEG-2 DVB tot maximaal
MP@ML, Video-bitsnelheid tot 15 Mbit/s,
Videoformaat 4:3 en 16:9, resolutie maximaal 720
x 576 pixels
• CPU-snelheid: 60 MHz
• Ram-formaat: 8 MB SDRAM

• Frequentiebereik: MHz 950 - 2150, Videobitsnelheid tot 15 Mbit/s
• Systeem voor voorwaardelijke toegang:
Abonnement vereist voor betaaltelevisie, Irdeto
(kaart niet meegeleverd)
• Decoderen: Smart Card-lezer

Audiodecodering

• Compressieformaat: MPEG layer I/II

Geluid

• Geluidssysteem: Dolby Digital (AC-3)

Ecologische specificaties

• Verklaring gevaarlijke stoffen: Verpakking,
Fabrikant
• Loodvrij gesoldeerd product

Technische specificaties

• Temperatuurbereik in bedrijf: 0 .. 40 °C
• Temperatuurbereik voor opslag: -20 .. +60 °C

Voeding
•
•
•
•

Energiebesparende modus (ECO): < 1
Energieverbruik: 10 W
Stroomvoorziening: 220 - 240 V
Stroomverbruik in stand-by stand: < 7

Afmetingen

• Afmetingen van product (B x H x D):
238 x 42 x 145 mm
• Afmetingen verpakking (BxDxH): 320 x 85 x 295
mm
• Temperatuurbereik (opslag): -20 ºC tot +60 ºC
• Gewicht: 0,98 kg
• Gewicht (incl. verpakking): 1780 kg

Accessoires

• Meegeleverde accessoires: Hoogwaardige SCARTkabel, Netsnoer, Snelle installatiehandleiding,
Afstandsbediening, Veiligheidsinfo en
garantieboekje, Gebruikershandleiding
• Batterijen: 2 x AA
•

7

DAYS
EPG

Toegang tot betaaltelevisie

Tegenwoordig worden er steeds meer programma's
van topkwaliteit uitgezonden, maar u kunt alleen
toegang krijgen tot de extra kanalen als u een
abonnement neemt bij uw lokale exploitant voor
betaaltelevisie. Als u de SmartCard van uw
exploitant aan uw set-top box toevoegt, kan deze de
gecodeerde signalen lezen die worden uitgezonden
door de exploitanten van betaaltelevisie.

Fast Zapp

De tijd die nodig is om van zender te veranderen

Dolby Digital Surround

Omdat de wereldleider in meerkanaals
geluidsnormen, Dolby Digital, gebruik maakt van de
manier waarop het menselijke oor natuurlijk geluid
verwerkt, kunt u genieten van een uitstekende
geluidskwaliteit met levensechte spatial cues.

Energiebesparende modus

Energiebesparende modus met stroomverbruik van
minder dan 1 W

Direct teletekst via afstandsbediening

Een toets die u ook op de afstandsbediening kunt
vinden voor directe toegang tot teletekst

2 SCART-aansluitingen

U kunt verbinding maken met een TV en een andere
bron (DVD+RW/VCR).

Gratis SCART-kabel

Hoogwaardige SCART-kabel

EPG voor zeven dagen

De EPG geeft u een overzicht van alle programma's
die u de komende 7 dagen kunt bekijken.

Euphoria-gebruikersinterface

Eenvoudig navigeren door de menustructuur.

Automatische installatie

Een zeer gevoelige tuner zoekt iedere avond
nauwkeurig en snel naar nieuwe zenders dankzij de
unieke technologie van Philips.

VCR-beheer

Met de tweede SCART-connector in het pakket
kunt u een videorecorder/DVD+RW aansluiten en
de opnamen die u wilt maken in de STB beheren.

Kinderslot

U kunt zenders en het installatiemenu vergrendelen
met een PIN-code.
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