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Zestaw kina domowego z nagrywarką DVD
  

Dane techniczne
 

Obraz/wyświetlacz
• Format obrazu: 4:3, 16:9
• przetwornik cyfrowo-analogowy: 10-bitowy, 

54 MHz
• Przetwornik analogowo-cyfrowy: 10 bit, 54 MHz

Dźwięk
• przetwornik cyfrowo-analogowy: 24 bit, 96 kHz
• Pasmo przenoszenia: 150 – 20 000 Hz
• Stosunek sygnału do szumu: > 60 (wzmacniacz), 

> 106 (nagrywarka)
• Zniekształcenie i szum (1 kHz): > 65 

(wzmacniacz), > 90 (nagrywarka) dB
• Przesłuch (1 kHz): > 35 (wzmacniacz), > 105 

(nagrywarka) dB
• Dynamika (1 kHz): > 85 (wzmacniacz), > 90 

(nagrywarka) dB
• System dźwięku: Dolby Digital, Dolby Prologic II, 

DTS, Stereo
• Funkcje poprawy dźwięku: Regulacja tonów 

wysokich i niskich, Tryb nocny, Cyfrowy 
wzmacniacz klasy „D”

• Ustawienia korektora: Sci-Fi, Koncert, Drama, 
Akcja, Cyfrowe, Classic, Jazz, Rock

• Całkowita moc dźwięku (RMS): 700 W
• Moc wyjściowa (RMS): 6 x 115 W
• Przetwornik analogowo-cyfrowy: 24 bit, 96 kHz

Nagrywanie wideo
• Kompresja audio: Dolby Digital
• Formaty kompresji: MPEG2
• Tryby nagrywania: Wysoka jakość (HQ), 

Odtwarzanie standardowe (SP), Odtwarzanie 
rozszerzone (EP), Odtwarzanie super zwolnione 
(SLP)

• Funkcje poprawy nagrywania: wstawianie 
znacznika rozdziału, Podziel, Kasowanie, Ręczne 
oznaczanie rozdziału, Nagrywanie jednym 
przyciskiem (OTR), Możl. edycji indeksu obrazów

• System nagrywania: SECAM, PAL

Odtwarzanie wideo
• Formaty kompresji: MPEG2, MPEG1, MPEG4, 

DivX 3,11, DivX 4,x, DivX 5,x
• Odtwarzane nośniki: Video CD/SVCD, DVD-R, 

DVD-RW (tryb wideo), DVD+R, DVD+RW, CD-
R/CD-RW, DVD-Video, płyta CD, DVD

• System odtwarzania płyt wideo: NTSC, PAL

Odtwarzanie audio
• Format kompresji: MP3, PCM
• Odtwarzane nośniki: płyta CD, CD-R, MP3-CD, 

MP3-DVD, CD-RW
• Kodowanie MP3: 32–256 kb/s i VBR (zmienna)

Odtwarzanie zdjęć
• Odtwarzane nośniki: DVD+R/+RW, Picture CD
• Format kompresji zdjęć: JPEG
• Funkcje poprawy obrazu: Obracanie, Pokaz 

slajdów z dźwiękiem MP3

Nośnik pamięci
• Nośnik nagrywania: DVD+R, DVD+RW, DVD-R, 

DVD-RW

Zastosowania multimedialne
• Połączenia multimedialne: Urządzenie pamięci 

masowej USB
• Formaty odtwarzania: Zdjęcia w formacie JPEG, 

MP3

Tuner/odbiór/transmisja
• Pasma tunera: UKF Stereo, ŚR.
• Automatyczne dostrajanie cyfrowe
• Automatyczny zapis stacji
• Liczba zaprogramowanych kanałów: 40
• RDS: Nazwa stacji
• Wejście antenowe: 75 omów koncentryczne 

(IEC75)

• system TV: PAL, SECAM
• Ilość tunerów TV: 1

Możliwości połączeń
• Złącza z przodu/z boku: Wyjście na słuchawki, 

Wejście audio L/P, Wejście CVBS, Wej. i.LINK 
DV (IEEE1394, 4-styk.), Wejście S-video

• Inne połączenia: Wejście TV (audio, cinch), 
Wejście AUX, Cyfrowe wejście optyczne, 
Koncentryczne wejście cyfrowe, Koncentryczne 
wyjście cyfrowe, Wyjście liniowe, Antena zakresu 
UKF, Antena zakresu fal ŚR., Wyjście analogowe 
audio L/P, Kompozytowe wyjście wideo (CVBS), 
Wejście antenowe RF / Wyjście TV, Wyjście S-
video, SCART 2x

Wygoda
• Funkcje programowania/zegara: program 

codzienny/cotygodniowy, Timer nastawiany 
ręcznie, nagrywanie One Touch, funkcja 
ShowView, Sterowanie nagrywaniem VPS/PDC

• Liczba zdarzeń do zaprogramowania: 8
• Okres programowania: 1 miesiąc miesiące
• Języki menu ekranowego (OSD): duński, 

holenderski, angielski, fiński, francuski, niemiecki, 
włoski, norweski, portugalski, hiszpański, 
szwedzki

Zasilanie
• Zasilanie: 220–240 V, 50 Hz
• Pobór mocy: 205 W
• Pobór mocy w trybie gotowości: < 5 W

Głośniki
• Głośnik satelitarny: 2-drożny, Przód ekranowany 

magnetycznie
• Pasmo przenoszenia głośnika satelit.: 140 – 

20 000 Hz
• Impedancja głośnika satelitarnego: 3 om
• Przetworniki głośników satelitarnych: 

Wysokotonowy, kopuł.-stoż., 1-calowy, 3 calowy 
średnio zakresowy

• Głośnik centralny: 2-drożny, Ekranowany 
magnetycznie

• Zakres częstotl. kanału centralnego: 140 – 
20 000 Hz

• Impedancja głośnika centralnego: 3 om
• Przetwornik głośnika centralnego: 

Wysokotonowy, kopuł.-stoż., 1-calowy, 
Niskotonowy śred. pasmowy 2x3 cale

• Typ subwoofera: Pasywny
• Pasmo przenoszenia subwoofera: 40 – 140 Hz
• Impedancja subwoofera: 3 om
• Przetwornik subwoofera: Niskot., 

wysokowydajny, 6,5 cala

Akcesoria
• Akcesoria w zestawie: Przewód audio, Cyfrowy 

koncentryczny przewód audio, Skrócona 
instrukcja obsługi, Antena zakresu UKF/ŚR., 
Przewód zasilający sieciowy, Pełny przewód 
SCART, Koncentryczny przewód antenowy, 
Podręcznik użytkownika, Karta gwarancyjna

• Baterie: 4 x AA
• Podręcznik użytkownika: 

ang.,fr.,niem.,wł.,hiszp.,hol.,por.,gr.
• Karta gwarancyjna

Wymiary
• Wymiary zestawu (szer. x wys. x gł.): 

435 x 65 x 285 mm
• Waga urządzenia: 5 linii kg
• Wymiary amplitunera (szer. x wys. x gł.): 

435 x 53 x 359 mm
• Ciężar amplitunera: 4 kg
• Wymiary głośnika dźwięku przestrzennego 

(szer. x wys. x gł.): 95 x 175 x 65 mm
• Wymiary głośnika centralnego (szer. x wys. x gł.): 

220 x 95 x 75 mm
• Wymiary głośnika niskotonowego 
(szer. x wys. x gł.): 130 x 340 x 360 mm

• Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 
651 x 475 x 456 mm

• Waga wraz z opakowaniem: 23 kg
•
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funkcja ShowView
Dzięki systemowi ShowView zaprogramowanie 
nagrywarki wideo wymaga jedynie wprowadzenia 
numeru kodu ShowView — jednego kodu liczącego nie 
więcej niż 9 cyfr (chociaż zazwyczaj mniej) — który w 
większości programów telewizyjnych jest drukowany przy 
każdej pozycji.

Nagrywanie na kamerę przez i.LINK
Złącze i.Link, znane także jako IEEE 1394 lub FireWire, 
to uznany na całym świecie standard podłączania 
cyfrowych urządzeń wideo, który jest wykorzystywany w 
domowym sprzęcie wideo, jak kamery D8 i DV, a także 
w komputerach osobistych. Jest on o tyle wygodny, że 
wszystkie sygnały audio i wideo są przesyłane tym samym 
kablem. Cyfrowe wejście wideo i.LINK umożliwia 
kopiowanie domowych nagrań wideo bez utraty jakości 
oryginału.

DTS, DolbyDigital i ProLogic ll
Wbudowany dekoder DTS i Dolby Digital eliminuje 
potrzebę instalowania zewnętrznego dekodera, 
przetwarzając sześć kanałów informacji dźwiękowych, 
aby zapewnić odczucie dźwięku przestrzennego oraz 
zdumiewająco naturalne odczucie atmosfery i 
dynamicznego realizmu. System Dolby Pro Logic II 
zapewnia przetwarzanie pięciu kanałów dźwięku 
przestrzennego z dowolnego źródła dźwięku 
stereofonicznego.

Sygnał RGB na złączu Scart
Sygnał RGB na złączu Scart to łatwe połączenie 
przewodowe zapewniające wysokiej jakości wyjściowy 
sygnał wideo.

Obsługa wielu formatów filmów — DivX
Wieloformatowe odtwarzanie umożliwia odtworzenie 
większości formatów dysków, zapewniając maksymalną 
kompatybilność i przyjemność oglądania.

Wiele formatów muzyki
Wieloformatowe odtwarzanie umożliwia odtwarzanie 
większości formatów dysków, zapewniając maksymalną 
kompatybilność i przyjemność oglądania.

Zdjęcia z muzycznym pokazem slajdów
Oglądanie zdjęć z rodziną i znajomymi może być jeszcze 
przyjemniejsze, dzięki możliwości odtwarzania pokazu 
slajdów z muzyką w tle. Ten produkt firmy Philips 
pozwala na jednoczesne przeglądanie zdjęć w formacie 
JPEG i odtwarzanie plików muzycznych w formacie MP3. 
Wszystkie pliki do muzycznego pokazu slajdów muszą 
znajdować się na jednym nośniku. Wystarczy wybrać 
ulubione pliki MP3 i rozpocząć pokaz slajdów ze zdjęć 
JPEG.

Bezpośrednie połączenie USB
Wystarczy podłączyć urządzenie do portu USB w 
zestawie DVD firmy Philips. Zdjęcia i muzyka będą 
odtwarzane bezpośrednio z urządzenia. Możesz teraz 
podzielić się ulubionymi wspomnieniami z rodziną i 
przyjaciółmi.
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