
ледайте, слушайте, 
Г
запи
Запишете л

възпроизве

звук с тази 

Запис
• Show
• Свъ

Отлич
• DTS
• Една

Възпр
• Фил
• Муз
• Сни
• USB
шете всичко
юбимите си телевизионни програми с цифрово качество и 

ждайте всякакъв филмов формат, включително DivX с пълен съраунд 

комплексна и уникална система за домашно кино с DVD рекордер.

ва от телевизор или камера на DVD
View за бързо и лесно програмиране

ржете цифровия си камкордер чрез i.Link

но качество на звука и видеото
, Dolby Digital и Pro Logic II съраунд звук
 връзка RGB през SCART за висококачествено видео

оизвежда всичко
ми: DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, (S)VCD, DivX
ика: CD, CD-R/RW и MP3-CD
мки (JPEG) с музикално слайдшоу
 Direct показва снимки и изпълнява музика от USB флаш карти
 

Philips
Домашно кино с DVD 
рекордер
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Домашно кино с DVD рекордер
  

Спецификации
 

Картина/дисплей
• Формат: 4:3, 16:9
• Цифро-аналогов преобразувател: 10 бита, 54 

MHz
• Цифро-аналогов преобразувател: 10 битов, 54 

MHz

Звук
• Цифро-аналогов преобразувател: 24 битов, 96 

kHz
• Честотна лента: 150 - 20 000 Hz
• Съотношение сигнал/шум: >60 (усилвател), 

>106 (рекордер)
• Изкривявания и шумове (1 kHz): >65 

(усилвател), >90 (рекордер) dB
• Crosstalk (1kHz): >35 (усилвател), >105 

(рекордер) dB
• Динамичен обхват (1 kHz): >85 (усилвател), 

>90 (рекордер) dB
• Звукова система: Dolby Digital, Dolby Prologic II, 

DTS, Стерео
• Подобрение на звука: Регулиране на високите 

и басите, Нощен режим, Цифров усилвател 
клас "D"

• Настройки на еквилайзера: Научна фантастика, 
Концерт, Драма, Действие, Цифров, 
Класическо, Джаз, Рок

• Обща звукова мощност (RMS): 700 W
• Изходна мощност (RMS): 6 x 115W
• Цифро-аналогов преобразувател: 24 битов, 96 

kHz

Видеозапис
• Аудиокомпресия: Dolby Digital
• Формати на компресиране: MPEG2
• Режими на запис: Високо качество (HQ), С

тандартно възпроизвеждане (SP), Удължено 
възпроизвеждане (EP), Свръхдълго 
възпроизвеждане (SLP)

• Подобрения за запис: Вмъкване на маркер за 
епизод, Разделяне, Изтриване, Ръчно 
маркиране на епизоди, Запис с едно докосване 
(OTR), Картини за индексиране по избор

• Записваща система: SECAM, PAL

Възпроизвеждане на видео
• Формати на компресиране: MPEG2, MPEG1, 

MPEG4, Divx 3,11, DivX 4.x, DivX 5.x
• Носители за възпроизвеждане: Video CD/

SVCD, DVD-R, DVD-RW (видеорежим), 
DVD+R, DVD+RW, CD-R/CD-RW, DVD-
видео, CD, DVD

• Система за възпр. на видеодискове: NTSC, PAL

Аудио възпроизвеждане
• MP3 скорости на обмен: 32-256 kbps и VBR
• Формат на компресиране: MP3, PCM
• Носители за възпроизвеждане: CD, CD-R, MP3-

CD, MP3-DVD, CD-RW

Възпроизвеждане на стоп-кадър
• Носители за възпроизвеждане: DVD+R/+RW, 

Picture CD
• Формат за компресиране на картини: JPEG
• Подобрение на картината: Завъртане, С

лайдшоу с възпроизвеждане на MP3

Носители за съхранение на данни
• Носители за запис: DVD+R, DVD+RW, DVD-R, 

DVD-RW

Мултимедийни приложения
• Съединители за мултимедия: Устройство от 

клас USB-памет
• Формати на възпроизвеждане: Неподвижни 

картини във формат JPEG, MP3

Тунер/приемане/предаване
• Обхвати на тунера: FM стерео, MW

• Автоматична цифрова настройка: да
• Автоматично съхраняване: да
• Брой предварително настроени канали: 40
• RDS: Име на станцията
• Антенен вход: 75 ома коаксиален (IEC75)
• Телевизионна система: PAL, SECAM
• Брой TV тунери: 1

Възможности за свързване
• Предни/странични конектори: Изход за 

слушалки, Аудио вход Л/Д, Вход за CVBS, 
i.LINK вход за DV (IEEE1394, 4-изв.), Вход S-
video

• Други връзки: Вход ТV (аудио, чинч), 
Допълнителен вход, Цифров оптичен вход, 
Коаксиален цифров вход, Коаксиален цифров 
изход, Линеен изход, FM антена, MW антена, 
Аналогов изход за звук ляв/десен, Изход 
компонентно видео (CVBS), Вход за RF антена/
телевизионен изход, Изход S-video, SCART 2x

Удобство
• Подобрения за програмирането/таймера: 

Повторение програми по дни/седм., Ръчен 
таймер, Запис с едно докосване, ShowView, 
VPS/PDC управление на записа

• Програмируеми събития: 8
• Период на програмиране: 1 месец month
• Езици на екранното меню: Датски, Холандски, 

Английски, Финландски, Френски, Немски, 
Италиански, Норвежки, Португалски, 
Испански, Шведски

Мощност
• Електрозахранване: 220-240 V, 50 Hz
• Потребявана мощност: 205 W
• Консумация в режим на готовност: < 5 W

Високоговорители
• Сателитен високоговорител: Двулентови, 

Магнитно екраниран отпред
• Честотен диапазон на сат. говорител: 140-

20000 Hz
• Импеданс на сателитен говорител: 3 инча ohm
• Говорители на сателитите: 1" пищялка с 

коничен купол, 3" средночестотен говорител
• Централен високоговорител: Двулентови, 

Магнитно екраниран
• Честотен диапазон на центр.говорител: 140-

20000 Hz
• Импеданс на центр. високоговорител: 3 

инча ohm
• Говорители в централната колона: 1" пищялка с 

коничен купол, 2x3" средночестотни 
високоговорители

• Тип на събуфъра: Пасивен
• Честотен диапазон на събуфъра: 40-140 Hz
• Импеданс на събуфъра: 3 инча ohm
• Говорител на събуфъра: 6,5" високоефективен 

басов

Аксесоари
• Аксесоари в комплектацията: Кабел за звук, 

Коаксиален цифров аудио кабел, Бързо 
ръководство, FM/MW антена, Захранващ кабел, 
Кабел пълен SCART, Коаксиален кабел за ВЧ 
антена, Ръководство за потребителя, 
Гаранционна карта

• Батерии: 4 x AA
• Ръководство за потребителя: Руски
• Гаранционна карта

Размери
• Габарити на апарата (Ш x В x Д): 

435 x 65 x 285 mm
• Тегло на апарата: 5 kg
• Габарити на приемника (Ш x В x Д): 

435 x 53 x 359 mm
• Тегло на приемника: 4 kg
• Габарити на съраунд високоговорителите 
(Ш x В x Д): 95 x 175 x 65 mm

• Габарити на централния високоговорител 
(Ш x В x Д): 220 x 95 x 75 mm

• Габарити на събуфъра (Ш x В x Д): 
130 x 340 x 360 mm

• Габарити на опаковката (Ш x В x Д): 
651 x 475 x 456 mm

• Тегло вкл. опаковката: 23 kg
•
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ShowView
При системата на ShowView, за да програмирате 
видеорекордера си е необходимо само да въведете 
число от ShowView - код до девет цифри (но 
обикновено по-малко), който е отпечатан до всяка 
телевизионна програма в повечето справочници за 
телевизионни програми.

Записване с камкордер чрез i.LINK
Известно е също като IEEE 1394 и FireWire. i.LINK е 
световният стандарт за свързване на цифрови 
видео устройства, използван в оборудване за 
цифрово домашно видео като DV и D8 камкордери, 
а също и персонални компютри. С вход за цифрово 
видео i.LINK можете да копирате домашни видео 
записи с качество на оригиналната цифрова 
картина.

DTS, DolbyDigital, ProLogic ll
Вграден DTS и Dolby Digital декодер премахва 
нуждата от външен декодер, като обработва 
всичките шест канала звукова информация, за да 
осигури пространствено звуково усещане и 
поразително естествено чувство за реализъм и 
динамика на обкръжението. Dolby Pro Logic II 
осигурява петканален звук от произволен източник 
на стереосигнал.

Връзка RGB през SCART
RGB през Scart е кабелна връзка, която осигурява 
лесно свързване за висококачествен изходящ видео 
сигнал.

Многоформатни филми с DivX
Възможността за възпроизвеждане на много 
формати ви позволява да възпроизвеждате 
повечето дискови формати за максимална 
съвместимост с дисковете и удоволствие от 
гледането.

Музика в много формати
Възможността за възпроизвеждане на много 
формати ви позволява да възпроизвеждате 
повечето дискови формати за максимална 
съвместимост с дисковете и удоволствие от 
прослушването им.

Снимки с музикално слайдшоу
Направете споделянето на снимки със 
семейството и приятелите по-забавно! Пуснете 
слайдшоу със снимки на фона на музика. Това 
изделие на Philips поддържа едновременно 
възпроизвеждане на JPEG снимки и MP3 музика. 
Внимавайте файловете за музикалното слайдшоу 
да са записани на един и същ носител. Изберете 
любимата си MP3 музика и стартирайте слайдшоу 
с JPEG снимки.

USB Direct
Просто включете вашето устройство към USB 
порта на Philips DVD системата. Цифровата 
музика и снимките ви ще бъдат възпроизведени 
направо от устройството. Сега можете да 
споделяте любимите си моменти със семейство и 
приятели.
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