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Draadloos Home Theatre systeem
  

Specificaties
 

Beeld/display
• Beeldformaat: 4:3, 16:9
• D/A-converter: 12-bits, 108 MHz
• Beeldverbetering: 3:2/2:2 motion pull-down, 

Progressive Scan, Video-upsampling

Geluid
• D/A-converter: 24-bits, 192 kHz
• Equalizer-instellingen: Actie, Klassiek, Concert, 

Digitaal, Drama, Jazz, Rock, Sci-Fi
• Frequentierespons: 30 - 20.000 Hz Hz
• Uitgangsvermogen (RMS): 4 x 75 W (voorzijde en 

surround), 2 x 100 W (midden en subwoofer)
• Signaal-ruisverhouding: > 95 dB
• Geluidsverbetering: Klasse 'D' digitale versterker, 

Dynamic Bass Enhancement
• Geluidssysteem: Dolby Digital, Dolby Prologic II, 

DTS, Stereo
• Totaal geluidsvermogen (RMS): 500 W

Luidsprekers
• Satellietluidspreker: Magnetisch afgeschermde 

voorzijde
• Frequentie van satellietluidsprekers: 120 - 20.000 

Hz Hz
• Satellietluidsprekerimpedantie: 6 ohm
• Drivers voor satellietluidspreker: 1-inch 

kegelvormige dome tweeter, 3 inch full-range 
woofer

• Middenluidspreker: Magnetisch afgeschermd
• Gemiddeld frequentiebereik: 120 - 20.000 Hz Hz
• Middenluidsprekerimpedantie: 3 ohm
• Drivers voor middenluidspreker: 1-inch 

kegelvormige dome tweeter, 3 inch full-range 
woofer

• Frequentiebereik subwoofer: 30 - 120 Hz
• Subwoofer impedantie: 3 ohm
• Driver voor subwoofer: Uiterst efficiënte 6,5 inch 

woofer

Videoweergave
• Compressieformaten: MPEG-1, MPEG-2, MPEG4, 

XviD, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x
• Media afspelen: 80 mm + 120 mm audiodiscs, CD, 

CD-R/CD-RW, DivX, DVD, DVD+RW, DVD+R, 
DVD-RW (videomodus), DVD-R, DVD-Video, 
MP3-CD, MPEG-4, Foto-CD, Super Audio CD, 
Video-CD/SVCD, WMA

• Discafspeelmodi: A-B herhalen, Hoek, CD-tekst, 
Nachtstand, PBC, Herhalen, Afspelen hervatten 
vanaf "stop"

• Ladertype: Sleuf
• Afspeelsysteem voor videodiscs: NTSC, PAL
• Videoverbetering: Progressive Scan

Audioweergave
• Compressieformaat: Dolby Digital, DTS, MP3, 

PCM, Windows Media™ Audio
• Media afspelen: CD, MP3-CD, WMA, CD-R, CD-

RW afspelen, Meerkanaals SACD, SACD-stereo
• MP3-bitsnelheden: 32 - 256 kbps en VBR

Stilstaande beelden weergeven
• Media afspelen: Foto-CD
• Compressieformaat van foto: JPEG
• Beeldverbetering: Roteren, Diapresentatie met 

MP3-weergave
• Diapresentatie: met muziek (MP3)

Tuner/ontvangst/overdracht
• Antenne: AM-antenne, FM-antenne
• Automatisch digitaal afstemmen
• Automatisch opslaan
• Aantal voorkeurzenders: 20
• RDS: Zendernaam
• Tunerbereik: FM-zender, MW

Connectiviteit
• Aansluitingen aan de voor- en zijkant: USB
• Andere aansluitingen: AUX-in, Component Video 

uit Progressive, Samengestelde video uit (CVBS), 
Digitale coaxiale ingang, Easy-Fit 
luidsprekeraansluitingen, FM-antenne, Lijnuitgang, 
MW-antenne, S-Video-uitgang, SCART1 (CVBS, 
S-video/RGB uit)

Gebruiksgemak
• Afstandsbediening: Multifunctioneel
• Afstandsbediening: 3139 2587 0141

Accessoires
• Meegeleverde accessoires: 1 x middenluidspreker, 

1 subwoofer, 2 x satellietluidsprekers voor, 2 x 
satellietluidsprekers achter, AC-netsnoer, 
Batterijen voor afstandsbediening, FM/MW-
antenne, Snelle gebruikershandleiding, 
Afstandsbediening, Scart-kabel, 
Gebruikershandleiding, Garantiecertificaat, 
Draadloze ontvanger

Afmetingen
• Afmetingen van middenluidspreker (B x H x D): 

225 x 94 x 75 mm
• Gewicht van de middenluidspreker: 0.78 kg
• Afmetingen van verpakking (B x H x D): 

547 x 310 x 539 mm
• Afmetingen van ontvanger (B x H x D): 

210 x 55 x 185 mm
• Gewicht van de receiver: 0,9 kg
• Afmetingen van set (B x H x D): 

360 x 54 x 324 mm
• Gewicht van het apparaat: 3 kg
• Afmetingen van subwoofer (B x H x D): 

360 x 340 x 130 mm
• Gewicht van de subwoofer: 3,92 kg
• Afmetingen van surround-luidspreker 

(B x H x D): 94 x 175 x 65 mm
• Gewicht van de surround luidspreker: 0,7 kg
• Gewicht (incl. verpakking): 13.8 kg

Voeding
• Stroomvoorziening: 200 - 240 V, 50 Hz
• Stroomverbruik in stand-by stand: < 0,5 W
•
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12-bits/108 Mhz Video DAC
12-bits Video DAC is een superieure digitaal-naar-
analoog converter die elk detail van de authentieke 
beeldkwaliteit behoudt. De converter geeft subtiele 
schaduwen en vloeiendere kleurgradaties weer, zodat het 
beeld levendiger en natuurlijker wordt. De beperkingen 
van de traditionele 10-bits DAC worden met name 
duidelijk wanneer grote schermen en projectors worden 
gebruikt.

PAL & NTSC Progressive Scan
Progressive Scan verdubbelt de verticale resolutie van het 
beeld, wat resulteert in een merkbaar scherper beeld. In 
plaats van de velden met de oneven lijnen eerst naar het 
scherm te sturen en daarna de velden met de even lijnen, 
worden beide velden tegelijk geschreven. Zo wordt een 
flikkervrij beeld geschreven met de maximale resolutie 
voor een optimale kijkervaring.

Kegelvormige dome-tweeters
Kegelvormige dome-tweeters verbeteren het SACD-geluid 
op de hoogste frequenties door elke nuance en verbuiging 
van het geluid vast te leggen met een buitengewoon licht 
en stug membraan gemaakt van LEXAR. Met dit 
membraan kunnen de tweeters een hoger 
audiofrequentiebereik afgeven. De speciale kegelvorm 
van de reflectorschotel zorgt voor een grotere 
geluidsweergave van de hogere frequenties. Dit heeft 
superduidelijke en kraakheldere hoge tonen tot gevolg en 
een over het algemeen meer gebalanceerde 
geluidsperceptie.

Meerdere filmformaten - DivX, MP4
De multi-formaat speler speelt bijna elk type disc af en 
zorgt dan ook voor een optimaal kijkplezier.

Muziek: SACDWindows Media™ Audio
De speler speelt bijna elk type disc af en zorgt dan ook 
voor een optimaal luisterplezier.

Foto's in een diapresentatie met muziek
Maak het nog leuker om foto's te delen met familie en 
vrienden! Speel een diavoorstelling af met muziek op de 
achtergrond. Dit Philips-product ondersteunt gelijktijdige 
weergave van JPEG-foto's en MP3-muziek. Zorg ervoor 
dat de bestanden voor de diapresentatie met muziek op 
hetzelfde medium zijn opgeslagen. Selecteer uw favoriete 
MP3-muziek en start een diapresentatie met JPEG-foto's.

Draadloze achterste luidsprekers
Draadloze achterluidsprekers zorgen voor 
schaalbaarheid en mobiliteit bij het plaatsen van de 
luidsprekers. Deze luidsprekers zijn interferentievrij en 
leveren een puur Surround Sound zonder dat u last hebt 
van vervelende snoeren.

Directe aansluiting op USB
U hoeft alleen maar het apparaat aan te sluiten op de 
USB-poort van uw DVD-systeem van Philips. Uw digitale 
muziek en foto's worden rechtstreeks vanaf het apparaat 
weergegeven. Nu kunt u uw mooiste momenten delen 
met familie en vrienden.
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