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Nahrá
• Show
• Prip

Jedine
• Prie
• RGB

Prehr
• Film
• Hud
• Foto
• Priam
ajte všetko
bľúbené TV programy v digitálnej kvalite a prehrajte akýkoľvek filmový formát 

 s plným priestorovým zvukom na tomto jedinečnom domácom kine s DVD 

.

vanie z TV a kamery na DVD
View pre rýchle a jednoduché programovanie

ojte vašu digitálnu videokameru cez i.Link

čný výkon zvuku a videa
storový zvuk DTS, Dolby Digital a Pro Logic II
 na kábli SCART poskytuje pripojenie pre vysokokvalitné video

á všetko
y: DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, (S)VCD, DivX
ba: CD, CD-R/RW a MP3-CD
grafie (JPEG) s hudobnou prezentáciou
e prehrávanie fotografií a hudby cez USB z USB flash
 

Philips
Domáce kino s DVD 
rekordérom
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Domáce kino s DVD rekordérom
  

Technické údaje
 

Obraz/Displej
• Pomer strán: 4:3, 16:9
• D/A konvertor: 10 bit, 54 MHz
• A/D konvertor: 10 bit, 54 MHz

Zvuk
• D/A konvertor: 24 bitov, 96 kHz
• Frekvenčná odozva: 150 - 20 000 Hz
• Odstup signálu od šumu: > 60 (zosilňovač), > 106 

(rekordér)
• Skreslenie a šum (1 kHz): > 65 (zosilňovač), > 90 

(rekordér) dB
• Crosstalk (1kHz): > 35 (zosilňovač), > 105 

(rekordér) dB
• Dynamický rozsah (1 kHz): > 85 (zosilňovač), > 90 

(rekordér) dB
• Zvukový systém: zvuk Dolby Digital, Dolby 

Prologic II, DTS, Stereofónny
• Zlepšenie kvality zvuku: Ovládanie výšok a basov, 

Nočný režim, Digitálny zosilňovač triedy "D"
• Nastavenia ekvalizéra: Sci-Fi, Koncert, Dráma, 

Akcia, Digitálny, Klasické, Jazz, Rock
• Celková sila zvuku (RMS): 700 W
• Výstupný výkon (RMS): 6 x 115 W
• A/D konvertor: 24 bitov, 96 kHz

záznam videa
• Kompresia zvuku: zvuk Dolby Digital
• Formáty kompresie: MPEG2
• Režimy nahrávania: High Quality (HQ), Standard 

Play (SP), Extended Play (EP), Super Long Play 
(SLP)

• Zdokonalenia nahrávania: Vloženie značky 
kapitoly, Rozdeliť, Vymazať, Manuálne 
označovanie kapitol, Jednodotykové nahrávanie 
(OTR), Voliteľné obrázky indexu

• Systém nahrávania: SECAM, PAL

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

DivX 3,11, DivX 4.x, DivX 5.x
• Prehrávané médiá: Video CD/SVCD, DVD-R, 

DVD-RW (Režim video), DVD+R, DVD+RW, 
CD-R/CD-RW, DVD-Video, CD, DVD

• Systém prehrávania videodiskov: NTSC, PAL

Prehrávanie zvuku
• Formát kompresie: MP3, PCM
• Prehrávané médiá: CD, CD-R, MP3-CD, MP3-

DVD, CD-RW
• Rýchlosti prenosu MP3: 32-256 kb za sekundu a 

VBR

Prehrávanie statických obrázkov
• Prehrávané médiá: DVD+R/+RW, Obrázkové CD
• Formát kompresie obrázkov: JPEG
• Zdokonalenie obrázkov: Rotovanie, Prezentácia s 

prehrávaním MP3

Pamäťové médium
• Zapisovacie médium: DVD+R, DVD+RW, DVD-

R, DVD-RW

Multimediálne aplikácie
• Multimediálne pripojenia: Zariadenie triedy USB 

pamäť
• Formáty prehrávania: Statické obrázky JPEG, MP3

Tuner/Príjem/Vysielanie
• Upevnenia tuneru: FM Stereo, MW
• Automatické digitálne ladenie: áno
• Automatické ukladanie: áno
• Počet predvolených kanálov: 40
• RDS: Názov stanice
• Vstup antény: 75 ohmový koaxiálny (IEC75)
• TV systém: PAL, SECAM
• Počet televíznych tunerov: 1

Pripojiteľnosť
• Predné/bočné konektory: Slúchadlový výstup, 

Zvukový vstup Ľ/P, CVBS vstup, i.LINK DV v 
(IEEE1394, 4-pin), Vstup S-video

• Iné pripojenia: TV vstup (audio, konektor), Vstup 
Aux, Digitálny optický vstup, Digitálny koaxiálny 
vstup, Digitálny koaxiálny výstup, Výstup, FM 
anténa, Anténa MW, Analógový audio Ľavý/Pravý 
výstup, Kompozitný video výstup (CVBS), RF 
anténny vstup / Televízny výstup, Výstup S-video, 
2 x SCART

Užitočná funkcia
• Vylepšenia programovania/časovača: Program 

denného a týždenného opakovania, Manuálny 
časovač, Nahrávanie jedným dotykom, Ukázať 
zobrazenie, Ovládanie nahrávania VPS/PDC

• Programovateľné udalosti: 8
• Doba programovania: 1 mesiac mesiac
• Jazyky ponuky na obrazovke: Dánčina, 

Holandčina, Angličtina, Fínčina, Francúzština, 
Nemčina, Taliančina, Nórčina, Portugalčina, 
Španielčina, Švédčina

Napájanie
• Napájanie: 220-240 V, 50 Hz
• Spotreba energie: 205 W
• Spotr. energie v pohotovostnom stave: < 5 W

Reproduktory
• Satelitný reproduktor: 2-smerný, Magneticky 

tienené predné repro
• Frekv. rozsah satelit. reproduktora: 140-

20000 Hz
• Impedancia satelit. reproduktora: 3 ohm
• Budiče satelitného reproduktora: 1" výškový 

reproduktor, 3" reproduktor stredného rozsahu
• Stredný reproduktor: 2-smerný, Magneticky 

tienený
• Frekv. rozsah stredného reproduktora: 140-

20000 Hz
• Celkový odpor stredného reproduktora: 3 ohm
• Meniče stredného reproduktora: 1" výškový 

reproduktor, 2 x 3" woofer stredného rozsahu
• Typ subwoofera: Pasívny
• Frekvenčný rozsah subwoofera: 40-140 Hz
• Odpor subwoofera: 3 ohm
• Ovládač subwoofera: 6,5" vysokoefektívny basový 

reproduktor

Príslušenstvo
• Zahrnuté príslušenstvo: Audiokábel, koaxiálny 

digitálny audio kábel, Rýchla užívateľská príručka, 
Anténa FM/MW, Sieťový napájací kábel, Kábel 
SCART, Koaxiálny kábel antény RF, Manuál 
používateľa, Potvrdenie záruky

• Batérie: 4 x AA
• Manuál používateľa: 

Ang.,Fr.,Nem.,Tal.,Šp.,Hol.,Por.,Gr.
• Záručný list: áno

Rozmery
• Rozmery súpravy (Š x V x H): 

435 x 65 x 285 mm
• Hmotnosť prístroja: 5 kg
• Rozmery prijímača (Š x V x H): 

435 x 53 x 359 mm
• Váha prijímača: 4 kg
• Rozmery priestorového reproduktora 

(Š x V x H): 95 x 175 x 65 mm
• Rozmery stredového reproduktoru (Š x V x H): 

220 x 95 x 75 mm
• Rozmery hlbokotónového reproduktora 

(Š x V x H): 130 x 340 x 360 mm
• Rozmery balenia (Š x V x H): 

651 x 475 x 456 mm
• Váha vrátane balenia: 23 kg
•
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Ukázať zobrazenie
V systéme ShowView na programovanie videorekordéra 
stačí zadať číslo ShowView kódu pozostávajúceho z max. 
9 číslic (obyčajne menej), ktorý je uvedený pri TV 
programe vo väčšine prehľadov televíznych programov.

Nahrávanie z videokamery cez i.Link
i.LINK je celosvetová norma na spájanie digitálnych video 
zariadení, známa aj ako IEEE 1394 a FireWire. Používa 
sa na digitálnom domácom video vybavení ako napr. DV 
a D8 videokamerách, ako aj počítačoch. Pohodlne 
prenáša všetky zvukové a video signály cez jeden kábel. 
S digitálnym videovstupom i.LINK môžete kopírovať 
domáce videá v ich pôvodnej digitálnej kvalite obrazu.

DTS, DolbyDigital, ProLogic ll
Vstavaný dekodér DTS a Dolby Digital eliminuje potrebu 
externého dekodéra spracovaním všetkých šiestich 
kanálov zvukovej informácie, poskytuje zážitok z 
priestorového zvuku a až šokujúco prirodzené prostredie 
a dynamickú realitu. Dolby ProLogic II poskytuje päť 
kanálov priestorového spracovania z akéhokoľvek 
stereofónneho zdroja.

Pripojenia RGB na kábli Scart
RGB na kábli Scart je káblové pripojenie, ktoré poskytuje 
jednoduchú možnosť pripojenia pre vysokokvalitný video 
výstup.

Filmy mnohých formátov s DivX
Viacformátové prehrávanie umožňuje prehrávať väčšinu 
diskových formátov, čo zabezpečuje maximálnu 
kompatibilitu a zážitok z pozerania.

Viacformátová hudba
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.

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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