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Specificaţii
 

Imagine/Ecran
• Raport lungime/lăţime: 4:3, 16:9
• Convertor D/A: 12 biţi, 108 MHz
• Caracteristici superioare imagine: Escamotare 

mișcare 3/2 - 2/2, Scanare progresivă, Upsampling 
video

Sunet
• Convertor D/A: 24 bit, 192 kHz
• Setări egalizator: Acţiune, Clasic, Concert, Digital, 

Drama, Jazz, Rock, Sci-Fi
• Răspuns în frecvenţă: 30 - 20.000 Hz Hz
• Putere de ieșire (RMS): 4x75 W (faţă + surround), 

2x100 W (centru + subwoofer)
• Coeficient semnal/zgomot: >95 dB
• Caracteristici superioare sunet: Amplificator 

digital clasa "D", Dynamic Bass Enhancement
• Sistem audio: Dolby Digital, Dolby Pro Logic II, 

DTS, Stereo
• Putere totală sunet (RMS): 500 W

Boxe
• Difuzor satelit: Ecranare magnetică frontală
• Interval de frecvenţe satelit: 120-20.000 Hz Hz
• Impedanţă difuzor satelit: 6 Ohm
• Drivere pentru difuzor satelit: Tweeter dome 

conic de 1", Woofer full range de 3"
• Difuzor central: Ecranat magnetic
• Interval de frecvenţe central: 120-20.000 Hz Hz
• Impedanţă difuzor central: 3 Ohm
• Drivere difuzor central: Tweeter dome conic de 

1", Woofer full range de 3"
• Interval de frecvenţe subwoofer: 30-120 Hz
• Impedanţă subwoofer: 3 Ohm
• Driver subwoofer: Woofer eficient de 6,5"

Redare video
• Formate de comprimare: MPEG1, MPEG2, 

MPEG4, XviD, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x
• Medii de redare: Discuri audio de 80 mm + 120 

mm, CD, CD-R/CD-RW, DivX, DVD, DVD+RW, 
DVD+R, DVD-RW (Mod Video), DVD-R, DVD-
Video, MP3-CD, MPEG4, Picture CD, Super 
Audio CD, Video CD/SVCD, WMA

• Moduri redare disc: repetare A-B, Unghi, CD 
Text, Mod Noapte, PBC, Repetare, Reluare 
redare de la oprire

• Tip încărcător: Slot
• Sistem de redare a discurilor video: NTSC, PAL
• Caracteristici superioare video: Scanare 

progresivă

Redare audio
• Format compresie: Dolby Digital, DTS, MP3, 

PCM, Windows Media™ Audio
• Medii de redare: CD, MP3-CD, WMA, CD-R, 

CD-RW, SACD multi-canal, SACD stereo
• Rate de biţi MP3: 32-256 kbps și VBR

Redare imagine statică
• Medii de redare: Picture CD
• Format comprimare imagine: JPEG
• Caracteristici superioare imagine: Rotire, 

Prezentare cu redare de MP3-uri
• Prezentare: cu muzică (MP3)

Tuner/Recepţie/Transmisie
• Antenă: Antenă AM, Antenă FM
• Reglare automată digitală
• Memorare automată
• Număr de canale presetate: 20
• RDS: Nume post de radio
• Mărci de tunere: FM Stereo, MW

Conectivitate
• Conexiuni frontale/laterale: USB
• Alte conexiuni: AUX in, Ieșire video Component 

- Progressive, Ieșire semnal video compozit 
(CVBS), Intrare coaxială digitală, Conectori Easy-
Fit pt. boxe, Antenă FM, Ieșire line-out, Antenă 
MW, Ieșire S-Video, SCART1 (CVBS, ieșire S-
video/RGB)

Comoditate
• Telecomandă: Multi-funcţional
• Telecomandă: 3139 2587 0141

Accesorii
• Accesorii incluse: Boxă centrală 1x, Subwoofer 

1x, 2 boxe satelit frontale, 2 boxe satelit 
posterioare, Cablu de alimentare CA, Baterii 
pentru telecomandă, Antenă FM/MW, Ghid de 
utilizare rapidă, Telecomandă, Cablu SCART, 
Manual de utilizare, Certificat de garanţie, 
Receiver wireless

Dimensiuni
• Dimensiuni boxă centrală (L x Î x A): 

225 x 94 x 75 mm
• Greutate boxă centrală: 0,78 kg
• Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 

547 x 310 x 539 mm
• Dimensiuni receiver (L x Î x A): 

210 x 55 x 185 mm
• Greutate receiver: 0,9 kg
• Dimensiuni set (L x Î x A): 360 x 54 x 324 mm
• Greutate set: 3 kg
• Dimensiuni subwoofer (L x Î x A): 

360 x 340 x 130 mm
• Înălţime subwoofer: 3,92 kg
• Dimensiuni boxe surround (L x Î x A): 

94 x 175 x 65 mm
• Greutate boxă surround: 0,7 kg
• Greutate cu ambalaj inclus: 13,8 kg

Alimentare
• Alimentare: 200-240 V, 50 Hz
• Consum în stare de repaus: < 0,5 W
•
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Convertor D/A pe 12 biţi/108Mhz
Convertorul video digital-analogic pe 12 biţi este un 
produs superior care păstrează toate detaliile și calitatea 
imaginii iniţiale. Acesta afișează nuanţe subtile și asigură 
o tranziţie uniformă între culori, generând o imagine 
intensă și naturală. Limitările convertorului digital-
analogic obișnuit, pe 10 biţi, devin sesizabile mai ales 
dacă sunt utilizate ecrane mari sau proiectoare.

Scanare progresivă PAL & NTSC
Scanarea progresivă dublează rezoluţia verticală a 
imaginii, oferind o imagine mult mai clară. În loc să 
trimită mai întâi semicadrul cu linii impare, urmat de 
semicadrul cu linii pare, ambele semicadre sunt scrise în 
același timp. Este creată instantaneu o imagine 
completă, cu rezoluţie maximă.

Tweetere cu dom conic
Tweeterele Conical Dome îmbunătăţesc sunetul SACD de 
înaltă frecvenţă prin redarea tuturor nuanţelor și 
inflexiunilor utilizând o membrană extrem de ușoară și 
rigidă din LEXAR. Aceasta permite tweeterelor să 
difuzeze o gamă largă de frecvenţe audio. Forma conică 
specială a reflectorului parabolic asigură o distribuire 
optimă a frecvenţelor și, în consecinţă, redarea unor 
sunete acute extrem de clare și detaliate și o percepţie 
de ansamblu a sunetului mult mai echilibrată.

Filme multi-format - DivX, MP4
Redarea multi-format vă permite să redaţi majoritatea 
formatelor de disc, pentru compatibilitate maximă și un 
spectacol vizual desăvârșit.

Muzică: SACDWindows Media™ Audio
Redarea multi-format vă permite să rulaţi majoritatea 
formatelor de discuri, pentru compatibilitate maximă și 
plăcere a audiţiei.

Diapozitive muzicale
Amuzaţi-vă cu familia și prietenii uitându-vă la fotografii! 
Prezentaţi diapozitive pe un fundal muzical. Acest produs 
Philips poate reda simultan imagini JPEG și muzică în 
format MP3. Asiguraţi-vă că fișierele MP3 și imaginile 
sunt stocate pe același suport. Selectaţi melodiile 
preferate și prezentaţi diapozitivele în format JPEG.

Boxe posterioare fără fir
Boxele posterioare wireless vă oferă modularitate și 
mobilitate în amplasarea lor. Dezvoltate cu ajutorul unei 
tehnologii care elimină interferenţele, boxele wireless 
furnizează un sunet surround absolut, fără inesteticele 
cabluri de conectare.

USB Direct
Conectaţi dispozitivul la portul USB al DVD-ului Philips 
pentru a reda direct muzica și fotografiile digitale stocate. 
Acum puteţi savura momentele preferate împreună cu 
familia și prietenii.
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Caracteristici principale produs
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