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s kivitelű, digitális házi szórakoztatórendszer gyakorlatilag minden lemezt 

égű Dolby, DTS vagy SACD surround hanggal játszik le. Dőljön hátra és adja 

lmeknek és a zenének - mindezt otthon.

 audió és videó teljesítmény
L és NTSC progresszív pásztázás borotvaéles képet nyújt

it/108 MHz-es videofeldolgozás az éles és természethű képekhez
pos magassugárzó javítja az SACD hangját a magas frekvencián

n lejátszható
ek: DVD, DVD+R/RW, (S)VCD, DivX, MPEG4
képek (JPEG) zenés diavetítéssel
e: SACD, CD, MP3-CD, CD-R/RW és Windows Media™ audió

etes kényelem
 flash drive-on tárolt fényképek és zene USB Direct lejátszása
ték nélküli hátsó hangfalak – kevesebb vezeték a szobában
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Vezeték nélküli házimozirendszer
  

Műszaki adatok
 

Kép/Kijelző
• Képméretarány: 4:3, 16:9
• D/A átalakító: 12 bit, 108 MHz
• Kép javítása: 3/2 - 2/2 mozgáslebontás, Progresszív 

pásztázás, Videofelbontás felkonvertálása

Hang
• D/A átalakító: 24 bit, 192 kHz
• Hangszínszabályzó beállításai: Működés, 

Klasszikus, Koncert, Digitális, Dráma, Jazz, Rock, 
Sci-Fi

• Frekvenciaválasz: 30-20000 Hz Hz
• kimenő teljesítmény (RMS): 4x75 W 

(első+surround), 2x100 W (közép+mélynyomó)
• Jel-zaj arány: >95 dB
• Hangkiemelés: „D" osztályú digitális erősítő, 

Dinamikus mélyhangkiemelés
• Hangrendszer: Dolby Digital, Dolby Prologic II, 

DTS, Sztereó
• Teljes hangteljesítmény (RMS - eff.): 500 W

Hangszórók
• Szatellithangszóró: Mágnesesen árnyékolt elülső
• Szatellithangszórók frekvenciatart.: 120-20000 

Hz Hz
• Szatellithangszóró impedancia: 6 ohm
• Szatellithangszóró meghajtók: 1" kúp alakú 

magashangszóró, 3"-es teljes hangterjedelmű 
mélynyomó

• Középsugárzó: Mágneses árnyékolás
• Középfrekvenciás tartomány: 120-20000 Hz Hz
• Középsugárzó impedancia: 3 ohm
• Középsugárzó meghajtók: 1" kúp alakú 

magashangszóró, 3"-es teljes hangterjedelmű 
mélynyomó

• Mélynyomó frekvenciatartománya: 30-120 Hz
• Mélynyomó impedancia: 3 ohm
• Mélynyomó meghajtó: 6,5" teljes hangterjedelmű 

mélynyomó

Videolejátszás
• Tömörítési formátumok: MPEG1, MPEG2, 

MPEG4, XviD, Divx 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x
• Adathordozók lejátszása: 80 mm-es + 120 mm-es 

audiolemezek, CD, CD-R/CD-RW, DivX, DVD, 
DVD+RW, DVD+R, DVD-RW (videoüzemmód), 
DVD-R, DVD videó, MP3-CD, MPEG4, Kép-CD, 
Super Audio CD, Video CD/SVCD, WMA

• Lemezlejátszási módok: A-B ismétlés, Szög, CD-
szöveg, Éjszakai mód, PBC, Ismétlés, lejátszás 
folytatása a leállítás helyétől

• Betöltő típus: Nyílás
• Videolemez lejátszási rendszer: NTSC, PAL
• Videobővítés: Progresszív pásztázás

Hanglejátszás
• Tömörítési formátum: Dolby Digital, DTS, MP3, 

PCM, Windows Media™ Audio
• Adathordozók lejátszása: CD, MP3-CD, WMA, 

CD-R, CD-RW, SACD többcsatornás, SACD 
sztereó

• MP3 bitátviteli sebességek: 32-256 kb/s és VBR

Állókép lejátszás
• Adathordozók lejátszása: Kép-CD
• Képtömörítési formátum: JPEG
• Kép javítása: Forgatás, Diabemutató MP3 

lejátszással
• Diavetítés: zenével (MP3)

Hangolóegység/Vétel/Adás
• Antenna: AM antenna, FM antenna
• Automatikus digitális hangolás
• Automatikus tárolás
• Előre beállított csatornák száma: 20
• RDS: Állomásnév
• Hangolási sávok: FM sztereó, MW

Csatlakoztathatóság
• Elülső/oldalsó csatlakozók: USB
• Egyéb csatlakozások: AUX be, Progresszív 

komponens videokimenet, Kompozit video 
kimenet (CVBS), Digitális koaxiális bemenet, Easy-
Fit hangszórócsatlakozó, FM antenna, 
Vonalkimenet, MW antenna, S-Video kimenet, 
SCART1 (CVBS, S-videó/RGB ki)

Kényelem
• Távvezérlő: Többfunkciós
• Távvezérlő: 3139 2587 0141

Tartozékok
• Mellékelt tartozékok: 1 középső hangszóró, 1 

mélynyomó, 2 elülső szatellit hangszóró, 2 hátsó 
szatellit hangszóró, Váltakozó áramú hálózati 
kábel, Elemek a távvezérlőhöz, FM/MW antenna, 
Gyors felhasználói útmutató, Távvezérlő, Scart 
kábel, Felhasználói kézikönyv, Garancialevél, 
Vezeték nélküli vevőkészülék

Méretek
• Középső hangszóró mérete (Sz x Ma x Mé): 

225 x 94 x 75 mm
• Középsugárzó súlya: 0 78 kg
• Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 

547 x 310 x 539 mm
• Vevőkészülék méretei (Sz x Ma x Mé): 

210 x 55 x 185 mm
• Vevőkészülék súlya: 0,9 kg
• Egység méretei (Sz x Ma x Mé): 

360 x 54 x 324 mm
• Készülék tömege: 3 kg
• Mélynyomó méretei (Sz x Ma x Mé): 

360 x 340 x 130 mm
• Mélynyomó súlya: 3 92 kg
• Térhatású hangszóró méretei (Sz x Ma x Mé): 

94 x 175 x 65 mm
• Surround hangsugárzó tömege: 0,7 kg
• Súly csomagolással együtt: 13 8 kg

Áram
• Áramellátás: 200-240 V, 50 Hz
• készenléti üzemmód energiafelhasználása: < 0,5 
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12 bit/108 Mhz videó DAC
A 12 bites Video DAC kiváló digitális-analóg átalakító, 
amely megőrzi az eredeti kép minden részletét. Finom 
árnyékokat és egyenletes színátmeneteket nyújt, így a 
kép természetesebb és élénkebb. A hagyományos 10bit-
es DAC hátrányai láthatóvá váltak a nagy képernyők és 
projektorok használatakor.

PAL és NTSC progresszív pásztázás
A Progresszív pásztázás funkció megkétszerezi a kép 
vertikális felbontását, ami láthatóan sokkal élesebb képet 
eredményez. Ahelyett, hogy először a páratlan, majd a 
páros mezőket küldené a képernyőre, mindkét mezőt 
egyszerre írja át. Villódzásmentes, nagy felbontású kép 
jön létre, amely a legnagyobb élményt nyújtja filmnézés 
közben.

Kúpos magassugárzók
A kúpos magassugárzó javítja az SACD hangját a 
magasabb frekvenciákon azáltal, hogy a hang minden 
apró részletét rögzíti egy különlegesen vékony és merev 
membránnal, amely LEXAR-ból készült , és a frekvenciák 
széles skálájának átvitelét teszi lehetővé. A speciális kúp 
alak magasabb frekvenciákat és több frekvencia 
átviteléét teszi lehetővé. Így kristály tiszta magas 
hangokat, és kiegyensúlyozottabb hanghatást fog kapni.

Multi-format filmek DivX-szel, MP4
A multi-format lejátszás segítségével a legtöbb 
lemezformátum lejátszható. Ez maximális kényelmet és 
képélményt biztosít.

Zene: SACD Windows Media™ audió
A multi-format lejátszás segítségével le tudja játszani a 
legtöbb lemezformátumot és VHS kazettát, ami 
maximális kényelmet és szórakozást tesz lehetővé.

Fényképek zenés diavetítéssel
Tegye még szórakoztatóbbá a fényképek megosztását a 
családdal és a barátokkal! Indítson el fényképekből álló 
diavetítést, háttérzene lejátszásával. Ez a Philips termék 
egy időben képes lejátszani a JPEG képet és az MP3 
zenefájlt. Ellenőrizze, hogy a zenés diavetítés fájljai 
ugyanazon a médián tárolja-e. Válassza ki kedvenc MP3 
zenéit, és indítsa le a JPEG képek vetítését.

Vezeték nélküli hátsó hangfalak
A hátsó hangszórók vezeték nélkül működnek, így oda 
helyezheti őket, ahova kedve tartja. A használt 
technológia nem okoz interferenciát, és teljes surround 
hangzást nyújt anélkül, hogy a kábelekkel kellene 
bajlódni.

USB Direct
Csatlakoztassa a készüléket a Philips DVD rendszer 
USB-portjához. A rendszer közvetlenül az eszközről 
játssza le a digitális zenét és a fényképeket. Most már 
családjával és barátaival is megoszthatja kedvenc 
pillanatait.
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