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Systém domácího kina s DVD rekordérem
  

Specifikace
 

Obraz/displej
• Poměr stran: 4:3, 16:9
• Digitálně/analogový převodník: 10 bit, 54 MHz
• Analogově/digitální převodník: 10 bit, 54 MHz

Zvuk
• Digitálně/analogový převodník: 24 bit, 96 kHz
• Kmitočtová charakteristika: 150 - 20 000 Hz
• Odstup signál/šum: > 60 (zesilovač), > 106 

(rekordér)
• Zkreslení a šum (1kHz): > 65 (zesilovač), > 90 

(rekordér) dB
• Přeslech (1kHz): > 35 (zesilovač), > 105 

(rekordér) dB
• Funkce Dynamic Range (1kHz): > 85 (zesilovač), 

> 90 (rekordér) dB
• Zvukový systém: Dolby Digital, Dolby Prologic II, 

DTS, Stereo
• Vylepšení zvuku: Regulace výšek a hloubek, Noční 

režim, Digitální zesilovač třídy "D"
• Nastavení ekvalizéru: Sci-Fi, Koncert, Drama, 

Akce, Digitální, Classic, Jazz, Rock
• Celkový zvukový výkon (RMS): 700 W
• Výstupní výkon (RMS): 6 x 115 W
• Analogově/digitální převodník: 24 bit, 96 kHz

Nahrávání videa
• Komprese audio: Dolby Digital
• Kompresní formáty: MPEG2
• Režimy nahrávání: Vysoká kvalita (HQ), Funkce 

Standard Play (SP), Formát Extended Play s 
normou EP, Formát Super Long Play s normou 
SLP

• Vylepšení nahrávání: vložení označení kapitoly, 
Funkce Divide, Smazat, Ruční označení kapitol, 
Nahrávání jedním tlačítkem (OTR), Možnost 
výběru obrázků seznamu

• Systém nahrávání: SECAM, PAL

Přehrávání videa
• Kompresní formáty: MPEG2, MPEG1, MPEG4, 

DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x
• Média pro přehrávání: Video CD/SVCD, DVD-R, 

DVD-RW (režim Video), DVD+R, DVD+RW, 
CD-R/CD-RW, DVD-Video, CD, DVD

• Systém přehrávání video disků: NTSC, PAL

Přehrávání zvuku
• Kompresní formát: MP3, PCM
• Média pro přehrávání: CD, CD-R, MP3-CD, MP3-

DVD, CD-RW
• Přenosová rychlost formátu MP3: 32-256 kb/s a 

VBR

Zobrazení fotografií
• Média pro přehrávání: DVD+R/+RW, Obrazové 

disky CD
• Formát komprese obrázků: JPEG
• Vylepšení obrazu: Rotace, Prezentace s 

přehráváním formátu MP3

Úložná média
• Média pro nahrávání: DVD+R, DVD+RW, DVD-

R, DVD-RW

Multimediální aplikace
• Multimediální připojení: Norma pro paměťové 

karty USB
• Formáty přehrávání: Fotografie JPEG, MP3

Tuner/příjem/vysílání
• Pásma tuneru: VKV stereo, SV
• Automatické digitální ladění: ano
• Automatické ukládání: ano
• Počet kanálů předvoleb: 40
• Systém RDS: Název stanice
• Vstup antény: Koaxiální vstup 75 ohmů (IEC75)
• systém TV příjmu: PAL, SECAM
• Počet TV tunerů: 1

Možnosti připojení
• Čelní / boční přípojky: Výstup pro sluchátka, Vstup 

audio L/P, Vstup kompozitního videa CVBS, Vstup 
i.LINK DV (IEEE1394, 4-pinový), Vstup S-video

• Další připojení: Vstup TV (audio, cinch), Vstup 
AUX, Dig. vstup pro opt. kabel, Digitální vstup pro 
koaxiální kabel, Digitální výstup pro koaxiální 
kabel, Výstup, Anténa VKV, Anténa SV, Analogový 
audio výstup levý/pravý, Výstup kompozitního 
videa (CVBS), Vstup antény RF / výstup TV, 
Výstup S-Video, Konektor SCART 2x

Pohodlí
• Vylepšené programování/časovač: Program s 

denním/týdenním opakováním, Ruční časovač, 
nahrávání jedním tlačítkem, ShowView, Ovládání 
nahrávání VPS/PDC

• Programovatelné události: 8
• Období pro naprogramování: 1 měsíc měsíc
• Jazyky zobrazení údajů na obrazovce: Dánština, 

Holandština, Angličtina, Finština, Francouzština, 
Němčina, Italština, Norština, Portugalština, 
Španělština, Švédština

Napájení
• Napájení: 220-240 V, 50 Hz
• Spotřeba elektrické energie: 205 W
• Příkon v pohotovostním režimu: < 5 W

Reproduktory
• Satelitní reproduktory: Dvoupásmové, 

Magneticky stíněné přední repro
• Frekvenční pásmo sat. reproduktorů: 140 - 20 

000 Hz
• Impedance satelitních reproduktorů: 3 ohm
• Vinutí satelitního reproduktoru: 2,5cm výškový 

reproduktor, 2 x 7,6cm širokpásmový 
reproduktor

• Středový reproduktor: Dvoupásmové, 
Magneticky stíněné

• Frekvenční pásmo střed. reproduktoru: 140 - 20 
000 Hz

• Impedance středového reproduktoru: 3 ohm
• Vinutí středového reproduktoru: 2,5cm výškový 

reproduktor, 2 x 7,6cm širokopásmový 
reproduktor

• Typ subwooferu: Pasivní
• Frekvenční pásmo subwooferu: 40 - 140 Hz
• Impedance subwooferu: 3 ohm
• Vinutí subwooferu: 6,5" vysoce účinný basový 

reproduktor

Příslušenství
• Dodávané příslušenství: Audio kabel, Koaxiální 

digitální audio kabel, Stručný uživatelský návod, 
Anténa VKV/SV, Síťová šňůra, Kabel SCART, 
Koaxiální kabel antény pro rádio, Uživatelský 
manuál, Záruční list

• Baterie: 4 x AA
• Uživatelský manuál: 

Angličtina,francouzština,němčina,italština,španělšti
na,holandština,portugalština,řečtina

• Záruční list: Ano

Rozměry
• Rozměry sady (Š x V x H): 435 x 65 x 285 mm
• Hmotnost přístroje: 5 kg
• Rozměry přijímače (Š x V x H): 

435 x 53 x 359 mm
• Hmotnost přijímače: 4 kg
• Rozměry surroundového reproduktoru 

(Š x V x H): 95 x 175 x 65 mm
• Rozměry centrálního reproduktoru (Š x V x H): 

220 x 95 x 75 mm
• Rozměry subwooferu (Š x V x H): 

130 x 340 x 360 mm
• Rozměry balení (Š x V x H): 651 x 475 x 456 mm
• Hmotnost včetně balení: 23 kg
•
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ShowView
Se systémem ShowView vám k naprogramování 
videorekordéru stačí zadat číslo ShowView – jediný kód 
skládající se z devíti či méně číslic, který je vytištěn u 
každého televizního programu ve většině časopisů s 
programy televize.

Nahrávání z videokamery pomocí i.LINK
Rozhraní i.LINK (IEEE 1394 nebo FireWire) je 
celosvětový standard připojení domácích digitálních 
videozařízení a používá se například u digitálních 
videokamer DV, D8 a také u počítačů. Zajišťuje pohodlný 
přenos veškerých audio a videosignálů prostřednictvím 
jediného kabelu. Pomocí vstupu digitálního videa i.LINK 
můžete kopírovat domácí videonahrávky se zachováním 
původní digitální obrazové kvality.

DTS, DolbyDigital, ProLogic ll
Vestavěný dekodér systémů DTS a Dolby Digital 
nahrazuje externí dekodér zpracováním všech šesti 
kanálů zvukových informací tak, aby zajistil zážitek 
z prostorového zvuku a ohromující přirozený vjem 
obklopujícího prostředí a dynamické reality. Systém Dolby 
Pro Logic II nabízí pětikanálové prostorové zpracování 
z jakéhokoli stereofonního zdroje.

Propojení konekt. Scart s podporou RGB
Konektor SCART s podporou RGB představuje snadné 
propojení, které zajišťuje výstup videosignálu ve vysoké 
kvalitě.

Filmy více formátů včetně DivX
Funkce přehrávání více formátů umožňuje přehrát disky 
většiny formátů a zajišťuje tak maximální kompatibilitu 
disků a zážitek při sledování.

Hudba v různých formátech
Schopnost přehrávání většiny formátů poskytuje 
maximální kompatibilitu a požitek z hudby.

Fotografie s hudební prezentací
Sdílení fotografií s přáteli nebo členy rodiny může být větší 
zábava! Pusťte si prezentaci fotografií s hudbou na 
pozadí. Tento produkt Philips podporuje současné 
zobrazování obrázků ve formátu JPEG a přehrávání 
hudby ve formátu MP3. Soubory pro hudební prezentaci 
musí být uloženy na stejném médiu. Vyberte si svou 
oblíbenou hudbu ve formátu MP3 a spusťte prezentaci s 
obrázky ve formátu JPEG.

Připojení USB Direct
Jednoduše připojte zařízení k portu USB na DVD 
systému Philips. Digitální hudba a fotografie se přehrají 
přímo ze zařízení. Nyní se můžete podělit o své oblíbené 
zážitky s rodinou a přáteli.
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