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Obsedat de sunet

Sunet autentic cu stil perfect
Bucuraţi-vă de filmele şi muzica dvs. şi de experienţa TV cu un sunet surround 
excepţional! Cu un DVD player încorporat, distracţia nu a fost niciodată atât de elegantă 
cu acest sistem home theater multiplu pentru divertisment.

Experienţă audio superioară
• Sunet de o claritate excepţională pentru sunet extraordinar de clar și de detaliat
• Tweetere Soft Dome pentru claritate pură a sunetului și a vocii
• Sunet surround DTS, Dolby Digital și Pro Logic II
• Puterea de 400 W RMS oferă un sunet excelent pentru filme și muzică

Conceput pentru sporirea spaţiului de locuit
• Proiectat cu eleganţă din materiale excelente pentru a se potrivi cu televizorul dvs. plat

Conectaţi-vă și savuraţi toate tipurile de divertisment
• Redare DVD și CD pentru a vă bucura de toate filmele și muzica dvs.
• Imagini de înaltă definiţie mai precise cu HDMI 1080p
• Conexiunea USB 2.0 de mare viteză redă clipuri video/muzică de pe memorie flash USB
• EasyLink pentru a controla toate dispozitivele HDMI CEC printr-o singură telecomandă
• Staţie de andocare opţională pentru redarea comodă de pe iPod/iPhone



 Sunet de claritate excepţională

Cu sunetul de claritate excepţională de la 
Philips, acum veţi putea percepe și aprecia 
fiecare detaliu al sunetului, în modul în care 
este destinat să fie ascultat și cum au 
intenţionat artistul sau regizorul! Sunetul de 
claritate excepţională reproduce sursa 
sunetelor - indiferent că este un film de 
acţiune, un muzical sau o reprezentaţie live - cu 
fidelitate, precis și fără nicio distorsiune. 
Sistemele home theater Philips cu sunet de 
claritate excepţională menţin procesarea audio 
la minim, păstrând puritatea conţinutului audio 
iniţial. Rezultatul este o precizie sonică mai 
mare livrată pentru urechile dvs.

Tweetere dom din materiale moi

Tweeterele Soft Dome reproduc clar 
frecvenţele înalte și medii care îmbunătăţesc 
claritatea globală a sunetului din boxe.

Proiectat cu eleganţă

Proiectat cu eleganţă din materiale excelente 
pentru a se potrivi cu televizorul dvs. plat

Redare DVD și CD

Redare DVD și CD pentru a vă bucura de 
toate filmele și muzica dvs.

Conexiune USB 2.0 de mare viteză

Universal Serial Bus sau USB este un protocol 
standard care este utilizat în mod confortabil 
pentru a lega calculatoare, periferice și 
echipamente electrice ale consumatorului. 
Dispozitivele USB de mare viteză au o rată de 
transfer de până la 480 Mbps - de la 12 Mbps în 
dispozitivele originale USB. Utilizând 
conexiunea USB 2.0 de mare viteză, tot ceea ce 
trebuie să faceţi este să vă conectaţi 
dispozitivul USB, să selectaţi filmul, muzica sau 
imaginile și să începeţi să redaţi.

Putere 400 W RMS

Puterea de 400 W RMS oferă un sunet 
excelent pentru filme și muzică

DTS, DolbyDigital, ProLogic ll
Decodorul DTS și Dolby Digital integrat 
elimină necesitatea unui decodor extern, prin 

procesarea tuturor celor șase canale de 
informaţii audio, asigurând posibilitatea de a 
experimenta un sunet surround și o percepţie 
naturală incredibilă. Dolby Pro Logic II oferă 
cinci canale de procesare surround, din orice 
sursă stereo.

EasyLink

EasyLink vă permite să controlaţi mai multe 
dispozitive precum DVD playerele, playerele 
Blu-ray, televizoarele etc. cu ajutorul unei 
singure telecomenzi. Utilizează protocolul 
standard HDMI CEC pentru a partaja 
funcţionalitatea între dispozitive prin 
intermediul cablului HDMI. Prin atingerea unui 
buton, puteţi utiliza simultan toate 
echipamentele DVS. activate și conectate la 
HDMI CEC. Funcţiile ca standby și redare se 
pot efectua acum extrem de ușor.

Logo-ul Philips Ecologic
Produsele ecologice Philips pot reduce 
costurile, consumul de energie și emisiile 
de CO2. Cum? Acestea oferă o 
îmbunătăţire de mediu semnificativă în una 
sau mai multe domenii focale ecologice 
Philips – eficienţă energetică, ambalare, 
substanţe periculoase, greutate, reciclare 
și casare și fiabilitate pe viaţă.
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Accesorii
• Accesorii compatibile: Staţie de andocare 

DCK3060 pentru iPod/iPhone
• Accesorii incluse: Baterii pentru telecomandă, 

Ghid de iniţiere rapidă, Antenă FM, Telecomandă, 
Convertor SCART, Cabluri boxe, Manual de 
utilizare, Cablu video, Certificat de garanţie 
internaţională

Redare audio
• Format compresie: MP3, WAV, WMA
• Rate de biţi MP3: 32 - 320 kbps

Redare imagine statică
• Format compresie: JPEG, JPEG HD, JPEG progresiv
• Caracteristici superioare ale imaginii: Rotire, 

Redare diapozitive cu muzică, Zoom

Redare video
• Formate de comprimare: DivX Ultra, MPEG1, 

MPEG2, MPEG4, WMV SD, XviD
• Sistem de redare a discurilor video: NTSC, PAL

Suport media de redare optică
• Discuri care pot fi redate: CD, CDDA, CD-R/CD-

RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, 
VCD

Format fișier
• Audio: MP3, wma
• Imagine: JPEG, JPG
• Video: asf, avi, divX, mpeg, mpg, wmv

Conectivitate
• Conexiuni frontale/laterale: Legătură MP3, USB
• Conexiuni spate: INTRARE AUX 1, INTRARE 

AUX 2, Ieșire video Component, Ieșire video 
compozită (CVBS), Intrare coaxială digitală, 
Conectori Easy-Fit pt. boxe, Priză antenă FM, Ieșire 
HDMI, Mufă pentru staţie de andocare iPod/iPhone

Confort
• EasyLink (HDMI-CEC): Mapare intrare audio 

automată, Redare la o singură atingere, Mod 
standby la o singură atingere, Telecomandă-
Trecere

Dimensiuni
• Unitate principală (l x î x A): 434 x 253 x 129 mm
• Greutate unitate principală: 3,6 kg
• Boxă satelit (L x Î x A): 114 x 316 x 114 mm
• Greutate boxă satelit: 1,03 kg
• Lungime cablu boxă satelit: 2 m
• Subwoofer (l x î x A): 196 x 395 x 342 mm
• Greutate subwoofer: 5,25 kg
• Lungime cablu subwoofer: 4 m
• Ambalaj (l x Î x A): 397 x 406 x 578 mm
• Greutate cu ambalaj inclus: 13,16 kg

Difuzoare
• Tipuri de difuzoare: 2 boxe satelit
• Drivere per boxă satelit: 1 woofer de 3", 1 tweeter
• Interval de frecvenţe difuzor satelit: 150 - 20k Hz
• Impedanţă difuzor satelit: 6 ohm
• Tip subwoofer: Pasiv
• Difuzor subwoofer: 1 woofer de 6,5"
• Interval de frecvenţe subwoofer: 20 - 150 Hz
• Impedanţă subwoofer: 3 ohm

Imagine/Ecran
• Caracteristici superioare imagine: Înaltă definiţie 

(720p, 1080i, 1080p), Scanare progresivă, 
Upscaling video

Alimentare
• Consum de energie: 100 W
• Sursă de alimentare: 220-240 V, 50 Hz
• Consum în standby: < 0,3 W

Sunet
• Setări egalizator: Acţiune, Classic, Concert, 

Dramă, Jazz, Rock, Sport
• Răspuns în frecvenţă: 20-20 k Hz
• Coeficient semnal/zgomot: >65 dB
• Caracteristici superioare sunet: Dolby Digital 

Prologic II, Dolby Virtual Speaker, Mod Noapte, 
Control pentru sunete înalte, medii și bas

• Sistem audio: Dolby Digital 5.1, DTS 96/24, DTS 
Digital Surround, Stereo

• Putere totală (RMS) la 30% THD: 400 W

Tuner/Recepţie/Transmisie
• Benzi pentru tuner: FM
• Număr de canale presetate: 40
•
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