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Receiver Áudio /
Vídeo Digital Surround
• 6000 Watts PMPO/ 500 Watts RMS
• Decodificador Dolby Digital e DTS incorporados
Para você ter um som de cinema em casa

• Natural Surround
Cria caixas acústicas virtuais, produzindo um efeito surround mais realístico

• Permite gravações de CDs a partir de DVD
Através do exclusivo Stereo Downmix digital a partir de som multicanal

• Compatível com SACD e DVD-Áudio
• Processador de 96Khz/24 bits com excelente performance
• Controle Remoto Universal Multimarca

SU R RO U N D
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Benefícios
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Surround Sound Dolby Digital
Disponível em DVD, laserdisc, transmissões via satélite,
cabo e como padrão para HDTV (TV de alta definição),
o Dolby Digital oferece a experiência máxima em Surround
para cinema em casa com 6 canais exclusivos de som
digital. Isto significa que cada canal possui sua própria
função e, dependendo do que acontece na tela, cada caixa
emite o som correspondente. Frontal esquerda, central
e direita juntam-se com 2 caixas Surround para reproduzir
as freqüências agudas, médias e graves em 5 canais de gama
completa. Graves, explosões e efeitos de baixa freqüência
que você sente, são feitos através de um sexto canal, o canal
Subwoofer.

DTS
DTS Surround é um formato de áudio digital de cinema que
oferece um desempenho de Surround Sound superior a
outros formatos disponíveis, com maior clareza e definição
especialmente nos tons mais agudos. O software para DTS
em filmes e música está disponível em vários DVDs e CDs.

500 Watts de potência Surround
Os cinco amplificadores de 100 w (esquerdo, direito
e central) e 2 x 100 W (fundo), oferecem 500 Watts de
potência para montagem de um eficiente Home Cinema.
Estes amplificadores foram projetados para acompanhar o
tempo de curta “subida” e “descida” sonora, tão característico
com as mudanças drásticas inesperadas na dinâmica do som
de filmes em geral.

Processamento de som digital via Tetra Core
O processador de som Philips Tetra Core é o sucessor do
Duet Core. O circuito integrado do Tetra Core decodifica
Dolby Digital, DTS e Dolby ProLogic Surround Sound. Sua
capacidade imensa de processamento de 100 MIPS
e resolução de 24 bits assegura a mais alta precisão em
processamento de áudio digital. O Tetra Core aceita sinais
digitais com freqüências de sampling de 32, 44.1, 48 e 96 kHz
(este último é usado em Áudio DVD). Outra característica
é a detecção automática de fonte (Dolby digital, DTS, MPEG
e áudio PCM) com um suave acionamento. Por último,
o Tetra Core possui fitros digitais de crossover (para sinal
de subwoofer) e algoritmos virtualizadores de 4ª geração
para um som Surround virtual altamente realístico.

Saídas e Entradas Digitais

2 tomadas de Rede Elétrica

4 entradas digitais (2 coaxiais, 2 ópticas) estão dispostas
para conectar fontes de som digital (DVD, CD e TV digital).
Uma saída digital (coaxial) está disposta para permitir
gravações digitais (CD) de qualquer entrada digital.

Permite conectar ao FR996 um outro componente Hi-Fi.
Com o receiver em stand-by os outros aparelhos se
desligarão automaticamente.

Stereo Downmix

(Sujeitos a alterações)

A saída digital efetua automaticamente um Downmix
estéreo, no caso de um sinal multicanal ser detectado em
qualquer dos conectores de entrada. Deste modo,
gravações de áudio digital podem ser feitas de um disco
DVD (ex.concertos ao vivo de DVDs de shows).

Conector frontal para entrada de A/V, Game
Conexão rápida e fácil para, por exemplo, camcorder
ou aparelho de vídeo game.

Conexão facilitada
Usando cores distintas para codificar cada terminal de
conexão de caixa, na caixa e no aparelho, e utilizando a
mesma cor para o cabo, a conexão torna-se extremamente
prática e fácil.

Entrada de 6 canais
Seis seletores de entrada, localizados na parte de trás do
aparelho, permitem a conexão com qualquer decodificador
multicanal. Seja ele DVD Áudio or Super Áudio CD.
A entrada de 6 canais torna o sistema sempre compatível
com o futuro.

Controle Remoto Áudio / Vídeo
Multimarca Universal de 51 teclas
Para operar todas as funções principais do receiver Philips
e qualquer outro CD player, tape deck,VCR, televisão,
DVD player, Satélite ou caixa de cabo de marca de renome.
O controle remoto tem o design e a disposição das teclas
ergonomicamente planejados.
(veja a ilustração)

Características e recursos

Conexões
Traseiras
Conexões para caixas acústicas
esquerda, direita, central:
conexão tipo parafuso
fundo esquerda, direita:
conexão de encaixe
tipo click
2x entrada digital óptica:
conector óptico
2x entrada digital coaxial:
conector cinch
1x entrada analógica multicanal: conector cinch
3x entrada S-VHS:
conector S-VHS
6x entrada
de áudio analógica L+R:
conector cinch
3x entrada de vídeo composto: conector cinch
1x entrada antena AM:
conector tipo loop
1x entrada antena FM:
cabo coaxial 75 Ohm
1x Saída digital coaxial:
2X Saída S-VHS
(1VCR e 1 monitor):
2x Saída Vídeo composto
(1VCR e 1 monitor):
3x Saída de áudio L+R:
1x saída para subwoofer ativo:
1x saída para canal central:

conector cinch
conector S-VHS
conector
conector
conector
conector

cinch
cinch
cinch
cinch

2x tomada de rede elétrica

Natural Surround
Efeito que produz uma impressão de Surround mais realístico criando “caixas fantasmas” além das caixas verdadeiras.
Isto proporciona ao ouvinte a impressão de estar cercado
por uma parede sonora. O Natural Surround é constituído
por dois recursos: multifrontal e multifundo, que podem ser
ativados individualmente ou simultaneamente, acrescentando
caixas fantasmas a estas respectivas direções.

Surround Virtual 3D / Virtual Dolby Surround
O sistema de reprodução Dolby Surround oferece um som
impressionante a partir de duas ou três caixas frontais.

Frontais
1x Entrada A/V:
1x Saída para fone de ouvido:

conector cinch
Plugue 6,3 mm

Gerais
Alimentação:
Consumo:
Dimensões (aprox.) (LxAxP)
Peso (aprox.)

110/220V
<2 Watts em stand by.
435 x 135 x 350 mm
9,4 kg

Terminais de conexão tipo parafuso
Para a caixa esquerda, direita e central. Esta conexão
assegura a perfeita transmissão de sinais elétricos,
sem perdas no trajeto do aparelho até as caixas principais.

Modo Night
Reduz as diferenças de volume entre as altas e suaves
passagens do som com Digital Surround Sound, onde as
diferenças auditivas podem ser bem contrastantes. Este
recurso é especialmente útil durante a noite quando você
não quer perturbar os vizinhos ou acordar as crianças!

Acessórios
Controle remoto com pilhas,
Manual de instruções,
Antena AM / FM
Cabo de conexão,
Cabo coaxial

Capacidade de 96 KHz
Áudio DVD oferece 96 kHz de qualidade de som. Como o
processador do Receiver (Tetra Core) é capaz de trabalhar
96 kHz e processar o som em 24 bits, um aparelho de DVD
pode ser conectado ao Receiver e assim conservar
a qualidade do Áudio DVD. Ao mesmo tempo, a saída
digital irá prover um sinal que pode ser gravado em
qualquer gravador digital como um CD-R.
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