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Bezdrátový systém domácího kina
  

Specifikace
 

Obraz/displej
• Poměr stran: 4:3, 16:9
• Digitálně/analogový převodník: 12 bit, 108 MHz
• Vylepšení obrazu: Technologie 3:2/2:2 motion pull 

down, Progressive Scan, Převzorkování videa

Zvuk
• Digitálně/analogový převodník: 24 bit, 192 kHz
• Nastavení ekvalizéru: Akce, Classic, Koncert, 

Digitální, Drama, Jazz, Rock, Sci-Fi
• Kmitočtová charakteristika: 30-20 000 Hz Hz
• Výstupní výkon (RMS): 4 x 75 W 

(přední+prostorové), 2 x 100 W 
(centrální+subwoofer)

• Odstup signál/šum: > 95 dB
• Vylepšení zvuku: Digitální zesilovač třídy "D", 

dynamické zvýraznění basů
• Zvukový systém: Dolby Digital, Dolby Prologic II, 

DTS, Stereo
• Celkový zvukový výkon (RMS): 500 W

Reproduktory
• Satelitní reproduktory: Magneticky stíněné přední 

repro
• Frekvenční pásmo sat. reproduktorů: 120 Hz - 20 

000 Hz Hz
• Impedance satelitních reproduktorů: 6 ohm
• Vinutí satelitního reproduktoru: 2,5cm výškový 

reproduktor, 7,6 cm širokopásmový reproduktor
• Středový reproduktor: Magneticky stíněné
• Frekvenční pásmo střed. reproduktoru: 120 Hz - 

20 000 Hz Hz
• Impedance středového reproduktoru: 3 ohm
• Vinutí středového reproduktoru: 2,5cm výškový 

reproduktor, 7,6 cm širokopásmový reproduktor
• Frekvenční pásmo subwooferu: 30-120 Hz
• Impedance subwooferu: 3 ohm
• Vinutí subwooferu: 6,5" vysoce účinný basový 

reproduktor

Přehrávání videa
• Kompresní formáty: MPEG1, MPEG2, MPEG4, 

XviD, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x
• Média pro přehrávání: 80mm + 120mm audio 

disky, CD, CD-R/CD-RW, DivX, DVD, 
DVD+RW, DVD+R, DVD-RW (režim Video), 
DVD-R, DVD-Video, MP3-CD, MPEG4, 
Obrazové disky CD, Super Audio CD, Video CD/
SVCD, WMA

• Režimy přehrávání disků: Funkce A-B Repeat, 
Úhel, Funkce CD Text, Noční režim, PBC, Funkce 
Opakovat, Obnovit přehrávání od místa zastavení

• Typ zavádění: Slot
• Systém přehrávání video disků: NTSC, PAL
• Vylepšení videa: Progressive Scan

Přehrávání zvuku
• Kompresní formát: Dolby Digital, DTS, MP3, 

PCM, Windows Media™ Audio
• Média pro přehrávání: CD, MP3-CD, WMA, CD-

R, CD-RW, Vícekanálový formát SACD, Stereo 
SACD

• Přenosová rychlost formátu MP3: 32-256 kb/s a 

VBR

Zobrazení fotografií
• Média pro přehrávání: Obrazové disky CD
• Formát komprese obrázků: JPEG
• Vylepšení obrazu: Rotace, Prezentace s 

přehráváním formátu MP3
• Prezentace: s hudbou (MP3)

Tuner/příjem/vysílání
• Anténa: Anténa pro SV, Anténa VKV
• Automatické digitální ladění: ano
• Automatické ukládání: ano
• Počet kanálů předvoleb: 20
• Systém RDS: Název stanice
• Pásma tuneru: VKV stereo, SV

Možnosti připojení
• Čelní / boční přípojky: USB
• Další připojení: Vstup AUX, Výstup progres. 

komponentního videa, Výstup kompozitního videa 
(CVBS), Digitální vstup pro koaxiální kabel, Výstup 
pro reproduktory, Anténa VKV, Výstup, Anténa 
SV, Výstup S-Video, SCART1 (CVBS, výstup S-
video/RGB)

Pohodlí
• Dálkový ovladač: Multifunkční
• Dálkové ovládání: 3139 2587 0141

Příslušenství
• Dodávané příslušenství: 1 x středový 

reproduktor, 1 x subwoofer (basový 
reproduktor), 2 x přední satelitní prostorové 
reproduktory, 2 x zadní prostorove repro, Síťová 
šňůra, Baterie pro dálkový ovladač, Anténa VKV/
SV, Stručný uživatelský návod, Dálkový ovladač, 
Kabel Scart, Uživatelský manuál, Záruční list, 
Bezdrátový přijímač

Rozměry
• Rozměry centrálního reproduktoru (Š x V x H): 

225 x 94 x 75 mm
• Hmotnost středového reproduktoru: 0 78 kg
• Rozměry balení (Š x V x H): 547 x 310 x 539 mm
• Rozměry přijímače (Š x V x H): 

210 x 55 x 185 mm
• Hmotnost přijímače: 0,9 kg
• Rozměry sady (Š x V x H): 360 x 54 x 324 mm
• Hmotnost přístroje: 3 kg
• Rozměry subwooferu (Š x V x H): 

360 x 340 x 130 mm
• Hmotnost subwooferu: 3 92 kg
• Rozměry surroundového reproduktoru 

(Š x V x H): 94 x 175 x 65 mm
• Hmotnost prostorového reproduktoru: 0,7 kg
• Hmotnost včetně balení: 13 8 kg

Napájení
• Napájení: 200-240 V, 50 Hz
• Příkon v pohotovostním režimu: < 0,5 W
•
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12 bit/108 Mhz video DA převodník
12bitové video DAC je skvělý digitálně/analogový 
převodník, který zachovává každý detail původního 
obrazu. Ukazuje jemné stíny a hladké přechody barev a 
pulzující a přirozenější obraz. Omezení obvyklého 
10bitového video DA převodníku je patrnější při použití 
velkých obrazovek a projektorů.

Technologie Progressive Scan PAL a NTSC
Technologie Progressive Scan zajišťuje dvojnásobné 
vertikální rozlišení obrazu a poskytuje tak mnohem 
ostřejší obraz. Místo toho, aby se na obrazovku nejdříve 
vysílal půlsnímek s lichými řádky a poté půlsnímek se 
sudými řádky, jsou oba půlsnímky zapsány současně. 
Výsledkem je obraz bez blikání ve vysokém rozlišení s 
maximálním zážitkem ze sledování.

Kuželové výškové reproduktory
Kuželové výškové reproduktory zdokonalují zvuk SACD v 
nejvyšších frekvencích zachycením všech jejich odstínů a 
inflexí zvuku díky výjimečně lehké a tuhé membráně 
potažené materiálem LEXAR, která umožňuje 
reproduktorům podávat vyšší rozsah právě u vysokých 
frekvencí zvuku. Speciální kuželovitý tvar reflexního disku 
zajišťuje širší ozvučení ve vyšších frekvencích. Výsledkem 
jsou neskutečně čisté a ostré výšky a celkově vyváženější 
zvukový vjem.

Filmy v různých formátech - DivX, MP4
Funkce přehrávání více formátů umožňuje přehrát disky 
většiny formátů a zajišťuje tak maximální kompatibilitu a 
potěšení ze sledování.

Hudba: SACDWindows Media™ Audio
Schopnost přehrávání většiny formátů poskytuje 
maximální kompatibilitu a požitek z hudby.

Fotografie s hudební prezentací
Sdílení fotografií s přáteli nebo členy rodiny může být větší 
zábava! Pusťte si prezentaci fotografií s hudbou na 
pozadí. Tento produkt Philips podporuje současné 
zobrazování obrázků ve formátu JPEG a přehrávání 
hudby ve formátu MP3. Soubory pro hudební prezentaci 
musí být uloženy na stejném médiu. Vyberte si svou 
oblíbenou hudbu ve formátu MP3 a spusťte prezentaci s 
obrázky ve formátu JPEG.

Bezdrátové zadní reproduktory
Bezdrátové zadní reproduktory umožňují pružně měnit 
umístění reproduktorů. Použitá technologie s vysokou 
odolností proti rušení zajišťuje plně prostorový zvuk bez 
nevzhledných kabelových propojení.

Připojení USB Direct
Jednoduše připojte zařízení k portu USB na DVD 
systému Philips. Digitální hudba a fotografie se přehrají 
přímo ze zařízení. Nyní se můžete podělit o své oblíbené 
zážitky s rodinou a přáteli.
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