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Technické údaje
 

Obraz/Displej
• Pomer strán: 4:3, 16:9
• D/A konvertor: 12 bit, 108 MHz
• Zdokonalenie obrázkov: Komprimovanie pohybu 

3/2 - 2/2, Progresívne riadkovanie, Zmena 
vzorkovania videa

Zvuk
• D/A konvertor: 24 bitov, 192 kHz
• Nastavenia ekvalizéra: Akcia, Klasické, Koncert, 

Digitálny, Dráma, Jazz, Rock, Sci-Fi
• Frekvenčná odozva: 30 - 20 000 Hz Hz
• Výstupný výkon (RMS): 4 x 75 W (predný + 

priestorový), 2 x 100 W (stredný + subwoofer)
• Odstup signálu od šumu: >95 dB
• Zlepšenie kvality zvuku: Digitálny zosilňovač 

triedy "D", Zlepšenie dynamických basov
• Zvukový systém: zvuk Dolby Digital, Dolby 

Prologic II, DTS, Stereofónny
• Celková sila zvuku (RMS): 500 W

Reproduktory
• Satelitný reproduktor: Magneticky tienené predné 

repro
• Frekv. rozsah satelit. reproduktora: 120 - 20 000 

Hz Hz
• Impedancia satelit. reproduktora: 6 ohm
• Budiče satelitného reproduktora: 1" výškový 

reproduktor, 3" širokopásmový basový 
reproduktor

• Stredný reproduktor: Magneticky tienený
• Frekv. rozsah stredného reproduktora: 120 - 20 

000 Hz Hz
• Celkový odpor stredného reproduktora: 3 ohm
• Meniče stredného reproduktora: 1" výškový 

reproduktor, 3" širokopásmový basový 
reproduktor

• Frekvenčný rozsah subwoofera: 30-120 Hz
• Odpor subwoofera: 3 ohm
• Ovládač subwoofera: 6,5" vysokoefektívny basový 

reproduktor

Prehrávanie videa
• Formáty kompresie: MPEG1, MPEG2, MPEG4, 

XviD, DivX 3,11, DivX 4.x, DivX 5.x
• Prehrávané médiá: 80 mm + 120 mm zvukové 

disky, CD, CD-R/CD-RW, Divx, DVD, 
DVD+RW, DVD+R, DVD-RW (Režim video), 
DVD-R, DVD-Video, MP3-CD, MPEG4, 
Obrázkové CD, Super zvukové CD, Video CD/
SVCD, WMA

• Režimy prehrávania disku: A-B opakovane, Uhol, 
CD Text, Nočný režim, PBC, Opakovať, 
Pokračovať v prehr. od zastavenia

• Typ zásobníka: Priečinok
• Systém prehrávania videodiskov: NTSC, PAL
• Zdokonalenia videa: Progresívne riadkovanie

Prehrávanie zvuku
• Formát kompresie: zvuk Dolby Digital, DTS, MP3, 

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

CD-RW, Viackanálový SACD, SACD Stereo
• Rýchlosti prenosu MP3: 32-256 kb za sekundu a 

VBR

Prehrávanie statických obrázkov
• Prehrávané médiá: Obrázkové CD
• Formát kompresie obrázkov: JPEG
• Zdokonalenie obrázkov: Rotovanie, Prezentácia s 

prehrávaním MP3
• Prezentácia: s hudbou (MP3)

Tuner/Príjem/Vysielanie
• Anténa: AM anténa, FM anténa
• Automatické digitálne ladenie: áno
• Automatické ukladanie: áno
• Počet predvolených kanálov: 20
• RDS: Názov stanice
• Upevnenia tuneru: FM Stereo, MW

Pripojiteľnosť
• Predné/bočné konektory: USB
• Iné pripojenia: Vstup Aux, Progresívny výstup 

komponentu videa, Kompozitný video výstup 
(CVBS), Digitálny koaxiálny vstup, Konektory 
reproduktora Easy-Fit, FM anténa, Výstup, Anténa 
MW, Výstup S-video, SCART1 (CVBS, S-video/
RGB výstup)

Užitočná funkcia
• Diaľkové ovládanie: Viacfunkčný
• Diaľkové ovládanie: 3139 2587 0141

Príslušenstvo
• Zahrnuté príslušenstvo: 1 x stredový 

reproduktor, 1 x subwoofer, 2 x predné satelitné 
reproduktory, 2 x zadné satelitné reproduktory, 
Napájací kábel striedavého prúdu (AC), Batérie 
pre diaľkové ovládanie, Anténa FM/MW, Rýchla 
užívateľská príručka, Diaľkové ovládanie, Kábel 
Scart, Manuál používateľa, Potvrdenie záruky, 
Bezdrôtový prijímač

Rozmery
• Rozmery stredového reproduktoru (Š x V x H): 

225 x 94 x 75 mm
• Váha stredného reproduktora: 0 78 kg
• Rozmery balenia (Š x V x H): 

547 x 310 x 539 mm
• Rozmery prijímača (Š x V x H): 

210 x 55 x 185 mm
• Váha prijímača: 0.9 kg
• Rozmery súpravy (Š x V x H): 

360 x 54 x 324 mm
• Hmotnosť prístroja: 3 kg
• Rozmery hlbokotónového reproduktora 

(Š x V x H): 360 x 340 x 130 mm
• Váha subwoofera: 3 92 kg
• Rozmery priestorového reproduktora 

(Š x V x H): 94 x 175 x 65 mm
• Váha reproduktora pre priestorový zvuk: 0,7 kg
• Váha vrátane balenia: 13 8 kg

Napájanie
• Napájanie: 200-240 V, 50 Hz
• Spotr. energie v pohotovostnom stave: < 0,5 W
•
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12-bitové/108 MHz video DAC
12-bitový video DAC je vynikajúci konvertor digitálneho 
signálu na analógový signál, zachováva každý detail 
autentickej kvality obrazu. Ukazuje nepatrné tiene a 
jemnejšie stupňovanie farieb, čo dáva živší a prirodzenejší 
obraz. Obmedzenie bežných 10-bitových DAC sa stalo 
mimoriadne zreteľné pri používaní veľkých obrazoviek a 
projektorov.

PAL a NTSC Progressive Scan
Progressive Scan zdvojnásobí zvislé rozlíšenie obrazovky, 
čo má za následok viditeľne ostrejší obraz. Namiesto 
toho, aby boli na obrazovku odoslané najprv polia s 
nepárnymi riadkami, za ktorými nasledujú polia s 
párnymi riadkami, sa obidve polia zapisujú naraz. Vytvorí 
sa stabilný obraz s vysokým rozlíšením, ktorý poskytne 
skvelý zážitok z pozerania.

Výškové reproduktory s kužeľ. klenbou
Reproduktor s kužeľovou klenbou vylepšuje zvuk SACD 
na najvyšších frekvenciách zachytením každého malého 
rozdielu a modulácie zvuku, používa sa extrémne ľahká 
a pevná membrána od výrobcu LEXAR. Tá umožňuje 
reproduktoru priniesť širšiu škálu zvukových frekvencií. 
Špeciálny kužeľový tvar reflexného taniera zaisťuje širšie 
šírenie zvuku vyšších frekvencií. To má za následok 
fantasticky čisté a jemné výšky a celkovo viac vyvážený 
zvukový dojem.

Viacformátové filmy - DivX, MPEG4
Viacformátové prehrávanie umožňuje prehrávať väčšinu 
diskových formátov, čo zabezpečuje maximálnu 
kompatibilitu a zážitok z pozerania.

Hudba: SACD Windows Media™ Audio
Viacformátové prehrávanie umožňuje prehrávať väčšinu 
CD formátov, čo zabezpečuje maximálnu kompatibilitu a 
zážitok z pozerania.

Fotografie s hudobnou prezentáciou
Zdieľajte fotografie s rodinou a priateľmi zábavnejšou 
formou! Spustite prezentáciu fotografií s hudbou 
prehrávanou v pozadí. Tento produkt spoločnosti Philips 
podporuje súbežné prehrávanie obrázkov JPEG a 
skladieb MP3. Skontrolujte, či sú súbory pre hudobnú 
prezentáciu uložené na tom istom médiu. Vyberte si 
obľúbené skladby MP3 a spustite prezentáciu obrázkov 
JPEG.

Bezdrôtové zadné reproduktory
Bezdrôtové zadné reproduktory Vám pri ich 
umiestňovaní poskytnú flexibilitu a mobilitu. Tieto 
bezdrôtové reproduktory, ktoré boli vytvorené 
technológiou s nulovým rušením, poskytujú úplný 
priestorový zvuk bez neestetických káblových pripojení.

USB Direct
Jednoducho pripojte svoje zariadenie k USB portu na 
vašom DVD systéme Philips. Vaša digitálna hudba a 
fotografie budú prehrané priamo zo zariadenia. Teraz sa 
môžete podeliť o svoje obľúbené chvíle so svojou rodinou 
a s priateľmi.
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