
 

 

Philips
Digital mottagare för 
marksänd TV

DTR230
Fri digital-TV

Digital mottagare med minskad energi
Njut av förbättrad bild- och ljudkvalitet på digitala sändningar med åtkomst till nya 
extrakanaler. Du får alla dina TV-program i en snygg och kompakt design, med förbättrad 
energiförbrukning.

Åtkomst till digitala sändningar
• Få Free-to-Air-åtkomst för digital-TV- och radiokanaler

Överlägsen ljud- och videokvalitet
• Inbyggt Pulse Killer Chip neutraliserar störningar
• RGB-utgång på SCART
• Digital ljudutgång för surroundljud

Lättanvänd
• Låg strömförbrukning för miljövänlig användning
• Snabb och automatisk installation av nya kanaler
• 7-dagars elektronisk programguide för TV-tablå
• Två SCART-kontakter för anslutning till TV och en annan källa



 Låg strömförbrukning
Du vill hjälpa till att skydda miljön genom att minska 
energiförbrukningen, samtidigt som du vill ha lägre 
elräkning. Produkten kan sättas i lågenergiläge på < 2 
W när du stänger av den.

Pulse Killer Chip
Elektriska störningar neutraliseras av ett inbyggt 
PKC-chip

Digital ljudutgång
Med digital ljudutgång kan du låta dig uppslukas i 
programmet du tittar på och njuta av surroundljudet 
som sänds i TV-programmet. Anslut bara en kabel 
från kontakten för digitalt ljud (det kan vara en 
cinchkontakt eller optisk kontakt, beroende på vad 
som finns tillgängligt på produkten), så skickas de 
digitala ljudsignalerna i det sända programmet till det 
Dolby Digital-certifierade hemmabiosystemet (eller 
till en förstärkare). Signalerna bearbetas till en 5.1-
ljudupplevelse i högtalarna.

Free-to-Air-TV-kanaler
Du vill även i fortsättningen se de allmänt sända 
programmen, nu i digital kvalitet, och dessutom nya 
TV-kanaler som gjordes tillgängliga vid övergången 
till digital sändning. Inget abonnemang eller avgift 
krävs.

Automatisk installation och uppdatering
I samband med lanseringen av marksänd digital-TV 
blir ytterligare kanaler tillgängliga. Dessutom kan 
kanalnumreringen ofta ändras tillfälligt under 
övergången till digital sändning. För att du ska kunna 
vara säker på att du alltid har tillgång till alla 
tillgängliga kanaler är det viktigt att produkten kan 
söka och installera nya kanaler automatiskt. En 
mycket känslig mottagare i produkten söker genom 
det sändande nätverket efter nya kanaler när 
produkten är avstängd. När en ny kanal upptäcks 
uppdateras den automatiskt och sparas i kanallistan.

7-dagars elektronisk programguide
Skulle du vilja veta TV-tablån för dagen och hela 
veckan? På så sätt kan du vara säker på att du inte 
missar några av dina favoritprogram, antingen genom 
att planera kvällarna därefter eller förprogrammera 
inspelning av programmen. EPG-informationen är en 
del av sändningsdata och, när det är tillgängligt, 
sammanställer mottagaren programuppgifterna för 
de kommande 7 dagarna och listar dem i ett lättläst 
format. Du får åtkomst till EPG kan via menyn eller 
genom att trycka på EPG-knappen på fjärrkontrollen.

Två SCART-kontakter
Med två SCART-uttag kan du ansluta till två enheter 
samtidigt. Ett uttag till TV:n och den andra antingen 
till en DVD-recorder eller video för inspelning av 
TV-program, eller till en videoinspelningsenhet, som 
en DVD- eller Blu-ray-spelare. Anslut bara SCART-
uttagen på produkten till önskad enhet via en 
SCART-kabel för att överföra videosignalerna.
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Funktioner
7DAYS
EPG

• Bildförhållande: 16:9, 4:3 Letterbox • Batterier: 2 x AAA
•

Mottagare/mottagning/sändning
• DVB: Markbunden
• Demoduleringstyp: COFDM 2K/8K, MPEG-2 

DVB-kompatibel, Nätverk: MFN/SFN, QAM, 
QPSK

• Frekvensområde: 174 till 862 MHz
• Frekvensomfång för genomföring: 47-862 MHz

Anslutningar
• Gränssnitt för markbunden antenn: RF-ingång, IEC 

169-2, RF-utgång, (förbikoppling) IEC 169-2
• TV-SCART-utgång: Ljud v/h, CVBS, RGB
• VCR SCART-utgång: Ljud v/h, CVBS
• Ljudutgång – digital: Koaxial (cinch)

Bekvämlighet
• Barnsäkring: Barnlås+Föräldrakontroll
• Enkel installation: Automatisk installation
• Föräldrakontroll: Lås med PIN-kod
• Programmerbara händelser: 8
• Användargränssnitt: Autouppdatering av 

programlista, Now & Next ESG, OTA-
programvaruuppgradering, TV- och radioläge

Videoavkodning

• Komprimeringsformat: MPEG-2 MP vid ML 
(Standard Definition)

• Upplösning: upp till 720 x 576 sammanflätad

Ljudavkodning
• Ljudsystem: Dolby Digital Bitstream-utgång, 

Stereo, Mono
• Komprimeringsformat: MPEG lager I/II

Effekt
• Nätström: 230V AC/50 Hz till 12V DC
• Strömförbrukning: 5 W
• Strömförbrukning i standby-läge: < 1 W

Mått
• Produktens mått (B x H x D): 

199,4 x 33,4 x 95,1 mm
• Förpackningsstorlek (B x D x H): 260 x 175 x 

60 mm
• Vikt: 0,4 kg
• Vikt inkl. förpackning: 1 kg

Tillbehör
• Tillbehör som medföljer: Fjärrkontroll, 
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