
ézzen, hallgasson és 
N
rögzí
A különlege

felveheti ked

élvezheti film

Rögzí
• Show
• Csat

Kiváló
• DTS
• RGB

Minde
• Film
• Zen
• Fény
• USB
tsen mindent
s, teljes szolgáltatást nyújtó DVD-felvevő házimozirendszer segítségével 

venc tévéműsorát digitális minőségben, vagy teljes surroound hanggal 

jeit bármilyen fomátumban akár DivX-ben is.

tés TV-ről és kameráról DVD-re
View funkció a gyors és egyszerű programozáshoz

lakoztassa digitális kamkorderét i.LINK segítségével

 audió és videó teljesítmény
, Dolby Digital és Pro Logic II sorround hangzás
 a Scart kábelen – egyetlen csatlakozó a kiváló videóhoz

n lejátszható
ek: DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, (S)VCD, DivX
e: CD, CD-R/RW és MP3-CD
képek (JPEG) zenés diavetítéssel
 flash drive-on tárolt fényképek és zene USB Direct lejátszása
 

Philips
DVD-felvevő 
házimozirendszer
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DVD-felvevő házimozirendszer
  

Műszaki adatok
 

Kép/Kijelző
• Képméretarány: 4:3, 16:9
• D/A átalakító: 10 bit, 54 MHz
• A/D átalakító: 10 bit, 54 MHz

Hang
• D/A átalakító: 24 bit, 96 kHz
• Frekvenciaválasz: 150 - 20 000 Hz
• Jel-zaj arány: >35 (erősítő), >106 (felvevő)
• Torzítás és zaj (1 kHz): >65 (erősítő), >90 

(felvevő) dB
• Keresztbeszélgetés (1 kHz): >35 (erősítő), >105 

(felvevő) dB
• Dinamikus tartomány (1 kHz): >85 (erősítő), >90 

(felvevő) dB
• Hangrendszer: Dolby Digital, Dolby Prologic II, 

DTS, Sztereó
• Hangkiemelés: Magas/mély hangok szabályozása, 

Éjszakai mód, „D" osztályú digitális erősítő
• Hangszínszabályzó beállításai: Sci-Fi, Koncert, 

Dráma, Működés, Digitális, Klasszikus, Jazz, Rock
• Teljes hangteljesítmény (RMS - eff.): 700 W
• kimenő teljesítmény (RMS): 6 x 115 W
• A/D átalakító: 24 bit, 96 kHz

Videofelvétel
• Hangtömörítés: Dolby Digital
• Tömörítési formátumok: MPEG2
• Felvételi módok: Kiváló minőségű (HQ), Standard 

lejátszás (SP), Meghosszabbított lejátszási idő (EP), 
Leghosszabb lejátszási idő (SLP)

• Rögzítési fejlesztések: Fejezetjelző beszúrása, 
Kettéosztás, Törlés, Kézi fejezetjelölés, 
Egygombos felvétel (OTR), Kiválasztható 
indexképek

• Rögzítési rendszer: SECAM, PAL

Videolejátszás
• Tömörítési formátumok: MPEG2, MPEG1, 

MPEG4, Divx 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x
• Adathordozók lejátszása: Video CD/SVCD, DVD-

R, DVD-RW (videoüzemmód), DVD+R, 
DVD+RW, CD-R/CD-RW, DVD videó, CD, 
DVD

• Videolemez lejátszási rendszer: NTSC, PAL

Hanglejátszás
• Tömörítési formátum: MP3, PCM
• Adathordozók lejátszása: CD, CD-R, MP3-CD, 

MP3-DVD, CD-RW
• MP3 bitátviteli sebességek: 32-256 kb/s és VBR

Állókép lejátszás
• Adathordozók lejátszása: DVD+R/+RW, Kép-CD
• Képtömörítési formátum: JPEG
• Kép javítása: Forgatás, Diabemutató MP3 

lejátszással

Médiatárolás
• Adatrögzítő média: DVD+R, DVD+RW, DVD-R, 

DVD-RW

Multimédiás alkalmazások
• Multimédiás kapcsolatok: USB memóriaosztályú 

eszköz
• Lejátszási formátumok: JPEG állóképek, MP3

Hangolóegység/Vétel/Adás
• Hangolási sávok: FM sztereó, MW
• Automatikus digitális hangolás
• Automatikus tárolás
• Előre beállított csatornák száma: 40
• RDS: Állomásnév
• Antennabemenet: 75 ohmos koaxiális (IEC75)
• TV rendszer: PAL, SECAM
• TV-hangolóegységek száma: 1

Csatlakoztathatóság
• Elülső/oldalsó csatlakozók: Fejhallgató kimenet, 

Audió B/J bemenet, CVBS be, i.LINK DV be 
(IEEE1394, 4 tűs), S-video be

• Egyéb csatlakozások: TV be (audio, cinch), AUX 
be, Digitális optikai bemenet, Digitális koaxiális 
bemenet, Digitális koaxiális kimenet, 
Vonalkimenet (line out), FM antenna, MW 
antenna, Analóg bal/jobb audiokimenet, Kompozit 
video kimenet (CVBS), RF antenna be / TV ki, S-
Video kimenet, SCART 2x

Kényelem
• Programozási/időzítési bővítések: Naponta/

Hetente ismétlődő műsor, Manuális időzítő, 
Egygombos felvétel, ShowView funkció, VPS/PDC 
felvételvezérlés

• Programozható események: 8
• Programozási periódus: 1 hónap hónap
• Képernyőn megjelenő nyelvek: dán, holland, angol, 

Finn, francia, német, olasz, Norvég, Portugál, 
spanyol, Svéd

Áram
• Áramellátás: 220-240 V, 50 Hz
• Áramfogyasztás: 205 W
• készenléti üzemmód energiafelhasználása: < 5 W

Hangszórók
• Szatellithangszóró: Kétutas, Mágnesesen 

árnyékolt elülső
• Szatellithangszórók frekvenciatart.: 140-20000 Hz
• Szatellithangszóró impedancia: 3 ohm
• Szatellithangszóró meghajtók: 1" kúp alakú 

magashangszóró, 3" köz. hangterjedelmű 
mélynyomó

• Középsugárzó: Kétutas, Mágneses árnyékolás
• Középfrekvenciás tartomány: 140-20000 Hz
• Középsugárzó impedancia: 3 ohm
• Középsugárzó meghajtók: 1" kúp alakú 

magashangszóró, 2x 3" köz. hangterjedelmű 
mélynyomó

• Mélynyomó típusa: Passzív
• Mélynyomó frekvenciatartománya: 40-140 Hz
• Mélynyomó impedancia: 3 ohm
• Mélynyomó meghajtó: 6,5" teljes hangterjedelmű 

mélynyomó

Tartozékok
• Mellékelt tartozékok: Audiokábel, Koaxiális 

digitális audiokábel, Gyors felhasználói útmutató, 
FM/MW antenna, Váltakozó áramú hálózati kábel, 
Teljesen bekötött SCART kábel, Koaxiális RF 
antennakábel, Felhasználói kézikönyv, 
Garancialevél

• Elemek: 4 db AA méretű
• Felhasználói kézikönyv: angol, francia, német, 

olasz, spanyol, holland, portugál, görög
• garanciajegy

Méretek
• Egység méretei (Sz x Ma x Mé): 

435 x 65 x 285 mm
• Készülék tömege: 5 kg
• Vevőkészülék méretei (Sz x Ma x Mé): 

435 x 53 x 359 mm
• Vevőkészülék súlya: 4 kg
• Térhatású hangszóró méretei (Sz x Ma x Mé): 

95 x 175 x 65 mm
• Középső hangszóró mérete (Sz x Ma x Mé): 

220 x 95 x 75 mm
• Mélynyomó méretei (Sz x Ma x Mé): 

130 x 340 x 360 mm
• Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 

651 x 475 x 456 mm
• Súly csomagolással együtt: 23 kg
•
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ShowView funkció
A ShowView funkció rendszerben a videofelvevő 
programozásához mindössze annyit kell tennie, hogy 
beírja a ShowView számot – ez egy legfeljebb kilenc 
számjegyből (de rendszerint kevesebből) álló kód, amely 
a legtöbb TV-műsorfüzetben a TV-műsor mellett van 
feltüntetve.

i.LINK kamkordervezérlés
Az iEEE 1394-kén és FireWire-ként is ismert i.LINK a 
digitális videokészülékek csatlakoztatásának 
világszabványa, amelyet digitális otthoni 
videoberendezéseken, így például DV és D8 
kamkordereken, továbbá számítógépeken is használnak. 
Az összes audio- és videojelet egyetlen kábelen 
továbbítja. Az i.LINK digitális videobemenettel az otthon 
készült videofelvételeket az eredeti digitális 
képminőséggel tudja másolni.

DTS, DolbyDigital, ProLogic ll
A beépített DTS és Dolby Digital dekóder miatt nem 
szükséges külső dekóder, mivel az feldolgozza mind a 6 
csatorna audió információit és meghökkentően valószerű 
élményt tesz lehetővé. A Dolby Pro Logic II bármely 
sztereoforrásból 5 csatornás térhangzást állít elő.

RGB Scart kábel - csatlakoztathatóság
Az RGB a Scart kábelen kiváló minőségű 
videokimenethez egyszerűen kapcsolódó 
kábelcsatlakozás.

Multi-format filmek DivX-szel
A multi-format lejátszás segítségével le tudja játszani a 
legtöbb lemezformátumot, ami maximális kényelmet és 
szórakozást tesz lehetővé.

Több formátumú zene
A multi-format lejátszás segítségével le tudja játszani a 
legtöbb lemezformátumot és VHS kazettát, ami 
maximális kényelmet és szórakozást tesz lehetővé.

Fényképek zenés diavetítéssel
Tegye még szórakoztatóbbá a fényképek megosztását a 
családdal és a barátokkal! Indítson el fényképekből álló 
diavetítést, háttérzene lejátszásával. Ez a Philips termék 
egy időben képes lejátszani a JPEG képet és az MP3 
zenefájlt. Ellenőrizze, hogy a zenés diavetítés fájljai 
ugyanazon a médián tárolja-e. Válassza ki kedvenc MP3 
zenéit, és indítsa le a JPEG képek vetítését.

USB Direct
Csatlakoztassa a készüléket a Philips DVD rendszer 
USB-portjához. A rendszer közvetlenül az eszközről 
játssza le a digitális zenét és a fényképeket. Most már 
családjával és barátaival is megoszthatja kedvenc 
pillanatait.
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