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ορυφαία τεχνολογία ήχου και εικόνας µε αυτόν τον δέκτη που υπόσχεται 

ντονη εµπειρία ήχου και εικόνας.

τη απόδοση εικόνας χωρίς συµβιβασµούς
ος HDMI για ψηφιακό video υψηλής ευκρίνειας και ψηφιακό ήχο

ηση κλιµάκωσης εικόνας για βελτιστοποιηµένη ανάλυση έως και 1080i
e Shaped Video™ Precision Video - εξαλείφει το θόρυβο του βίντεο

υψηλής πιστότητας
y Digital EX & DTS ES για πλήρη περιβάλλοντα ήχο 360 µοιρών
 για περισσότερους σταθµούς και πεντακάθαρο ήχο
ιακός ενισχυτής UCD (Universal Class D) υψηλής ποιότητας
αλλικό πλαίσιο και κύκλωµα για βέλτιστη απόδοση ήχου

µένο περιβάλλον εργασίας χρήστη
ηστη και απλή ρύθµιση ήχου/βίντεο µέσω OSD
 

Philips Cineos
Ψηφιακό σύστηµα λήψης 
AV µε αύξηση κλιµάκωσης 
εικόνας έως και 1080i
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Υποστηριζόµενη ανάλυση οθόνης

Εικόνα/Οθόνη
• Μετατροπέας A/D: 10 bit, 54 MHz
• Μετατροπέας D/A: 10 bit, 54 MHz
• Βελτίωση εικόνας: Μετατόπιση του επιπέδου του 

µαύρου, Digital Noise Reduction, Σάρωση 
απόπλεξης προσαρµ. σε κίνηση, Προοδευτική 
σάρωση, Αύξηση δειγµατοληψίας εικόνας, 
Αύξηση κλιµάκωσης εικόνας

Ήχος
• Σύστηµα ήχου: Dolby Digital, Dolby Digital EX, 

Dolby Prologic II, Dolby Prologic IIx, DTS, dts Es, 
DTS Neo:6, DTS 96/24

• Ενίσχυση ήχου: Έλεγχος πρίµων και µπάσων, 
Νυκτερινή λειτουργία, Μεγαλοφωνία

• Μετατροπέας D/A: 24 bit, 192 kHz
• Συνακρόαση (1 kHz): 95 dB
• Παραµόρφωση και θόρυβος (1 kHz): 90 dB
• ∆υναµικό εύρος (1 kHz): 98 dB
• Συχνότητα απόκρισης: 20-48000 Hz
• Αντίσταση: 4 Ohm
• Μέγιστη ισχύς: 2,8V
• Ευαισθησία: 0,88V +12dB ρυθµιζόµενο
• Λόγος σήµατος προς θόρυβο: 108 db (Στάθµιση 

Α)
• Ισχύς (RMS): 6 x 100 W

∆έκτης/Λήψη/Μετάδοση
• Ζώνες δέκτη: FM, Στερεοφωνικός δέκτης FM, 

MW
• Αριθµός προρυθµισµένων καναλιών: 40

• Αυτόµατος ψηφιακός συντονισµός: ναι
• Αυτόµατη αποθήκευση: ναι
• RDS: Τύπος προγράµµατος, Όνοµα σταθµού
• DAB: Ζώνη ΙΙΙ, Μπάντα Μακρών, Εµφάνιση 

πληροφοριών

Συνδεσιµότητα
• Μπροστινές / πλαϊνές υποδοχές σύνδεσης: 

Είσοδος ήχου L/R, Είσοδος CVBS, Είσοδος S-
Video

• Ακουστικά: 3,5 χιλ.
• Άλλες συνδέσεις: 2 είσοδοι HDMΙ, Έξοδος 

HDMI, Υποδοχή αριστερού ηχείου, Υποδοχή 
δεξιού ηχείου, Υποδοχή κεντρικού ηχείου, 
Υποδοχή αριστερού surround ηχείου, Υποδοχή 
δεξιού surround ηχείου, Υποδοχή πίσω surround 
ηχείου, Έξοδος υπογούφερ, Πολυκαναλική 
είσοδος 8 καναλιών, 2 είσοδοι εικόνας σύνθετου 
σήµατος, Έξοδος εικόνας συνιστωσών προοδ. 
σάρ., Έξοδος βίντεο S-Video/CVBS, Έξοδος 
εικόνας σύνθετου σήµατος (CVBS), Έλεγχος scart 
µέσω βύσµ 2,5mm, 3 είσοδοι εικόνας S-Video/
CVBS, 3 αναλογικές είσοδοι ήχου L/R, 3 ψηφιακές 
οµοαξονικές είσοδοι, Ψηφιακή οπτική είσοδος, 2 
αναλογικές έξοδοι ήχου L/R, Ψηφιακή 
οµοαξονική έξοδος ήχου, Κεραία DAB, Κεραία 
FM

Ρεύµα
• Τροφοδοσία ρεύµατος: 50/60 Hz, 220-240 V
• Κατανάλωση ρεύµατος κατά την αναµονή: < 1 W

Αξεσουάρ
• Συµπεριλαµβανόµενα αξεσουάρ: Κεραία DAB, 

Καλώδιο cinch 6 ακίδων σε Scart, Καλώδιο cinch 
6 + 8 ακίδων σε scart, Καλώδιο ήχου, 
Οµοαξονικό ψηφιακό καλώδιο ήχου, Κεραία FM/
MW, Καλώδιο ήχου τύπου "cinch" 4 καναλιών, 
Καλώδιο ήχου τύπου "cinch" 3 καναλιών, Καλώδιο 
ρεύµατος AC, Τηλεχειριστήριο

• Συµπεριλαµβάνονται µπαταρίες: 2 Longlife AA

∆ιαστάσεις
• Βάρος συσκευής: 9 κ.
• ∆ιαστάσεις σετ (Π x Υ x Β): 435 χιλ. x 89 

χιλ. x 400 χιλ. χιλ.
• ∆ιαστάσεις συσκευασίας (Π x Υ x Β): 600 

χιλ. x 219 χιλ. x 465 χιλ. χιλ.
• Βάρος µε την συσκευασία: 11,5 κιλά κ.
•

• Φορµά εικόνας
Ανάλυση Ρυθµός ανανέωσης
480i  60Hz
480p  60Hz
576i  50Hz
576p  50 Hz
720p  60Hz
1080i 60 Hz
1080i 50 Hz

• Φορµά Η/Υ
Ανάλυση Ρυθµός ανανέωσης
640 x 480  60Hz
800 x 600  60Hz
1 024 x 768, 60Hz
1280 x 768  60Hz
Ψηφιακό σύστηµα λήψης AV µε αύξηση κλιµάκωσης εικόνας έως και 1080i
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 UCD Audiophile είναι ένας 
χυτής Class D, ο οποίος έχει 
ει ελάχιστη αντίσταση εξόδου και 
τας απόδοση ενισχυτή 'µηδενικής 
όδοση ήχου, η οποία θα 
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ϊόντος
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