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DVD система за домашно кино
  

Спецификации
 

Аксесоари
• Аксесоари в комплектацията: FM антена, С

вързващ кабел, Ръководство за бърз старт, 
Дистанционно управление, Винтове за 
монтиране на стена x2, Ръководство за 
потребителя, Листовка с гаранция за цял свят, 
Батерии за дистанционното, Кабел пълен 
SCART, HDMI кабел, Кабел за линеен вход - 
MP3, Захранващ кабел, Конзола за монтиране 
на стена

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

R/RW, USB флаш устройство

Възможности за свързване
• Предни/странични букси за свързване: Линеен 

вход - MP3, USB
• Задни конектори: Вход AUX, Изход на 

компонентно видео, Конектори за тонколони 
Easy-Fit, HDMI изход, Свързване (към кутията 
за захранването), SCART1 (CVBS, RGB изход), 
Вход ТV (аудио, чинч)

• Събуфър (кутия за захранване): Вход AUX 
(чинч, 2 чифта), Коаксиален цифров вход, FM 
антена, Свързване (към главния блок), Оптичен 
цифров вход

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

800 x 732 x 1200 мм
• Габарити на апарата (Ш x В x Д): 

304,2 x 299,7 x 84,55 мм
• Тегло на апарата: 2,74 кг
• Габарити на събуфъра (Ш x В x Д): 

322 x 425 x 322 мм
• Тегло на събуфъра: 12,7 кг

Високоговорители
• Честотен диапазон на центр. високоговорител: 

120 Hz - 20 000 Hz
• Централен високоговорител: Двулентови
• Говорители в централната колона: 18 мм 

куполен високоговорител за високите, 2 x 2.5" 
басови високоговорители

• Импеданс на централен високоговорител: 
4 ома

• Сателитен високоговорител: Двулентови, 4 
колони за поставяне на пода, Магнитно 
екраниран отпред, Безжични задни 
високоговорители

• Говорители на сателитите: 2x3" широколентов 
високоговорител, 18 мм куполен 
високоговорител за високите, 2,5" 
високоговорител за ниски честоти

• Честотен диапазон на сат. високоговорител: 
120 Hz - 20 000 Hz

• Импеданс на сателитен високоговорител: 
6 ома

• Мембрана на събуфъра: 1x6,5" бас-
високоговорител с голям ход

• Честотен диапазон на събуфъра: 20-120 Hz
• Импеданс на събуфъра: 4 ома
• Тип на събуфъра: Активен

Картина/дисплей
• цифрово-аналогов преобразувател: 12 бита, 

108 MHz
• Подобрение на картината: Подобряване на 

видео, Faroudja DCDi, Висока резолюция 
(720p, 1080i, 1080p)

Мощност
• Мощност на потребление: 180 W
• Електрозахранване: 220-240 V, 50 Hz
• Мощност на потребление в режим на 

готовност: < 1 W

Звук
• цифрово-аналогов преобразувател: 24 битов, 

192 kHz
• Честотен обхват: 20 Hz - 20 000 Hz
• Изходна мощност (RMS): (при 10% THD):8x75 

W (предни/предни странични/задни/задни 
странични)+1X100 W (централни) + 1X100 W 
(събуфър)

• Съотношение сигнал/шум: >95 dB
• Подобрение на звука: Цифров усилвател клас 

"D", Регулиране на високите и басите, 
ClearVoice, Звук DoubleBass, Обемен звук 
Smart Surround

• Настройки на еквалайзера: Екшън, Класика, 
Концерт, Драма, Джаз, Рок, Цифров, Игри, 
Новини, Празненство, Спорт

• Звукова система: Звук Ambisound, Dolby Digital, 
Dolby Prologic II, DTS, Стерео

Възпроизвеждане на стоп-кадър
• Формат за компресиране на картини: JPEG
• Подобрение на картината: Завъртане, С

лайдшоу с възпроизвеждане на музика, 
Увеличение

• Носители за възпроизвеждане: CD-R/RW, 
DVD+R/+RW, USB флаш устройство

Тунер/приемане/предаване
• RDS: Име на станцията
• Обхвати на тунера: AM, FM

Възпроизвеждане на видео
• Формати на компресиране: DivX 3.11, DivX 4.x, 

DivX 5.x, DivX 6.0, MPEG1, MPEG2, DivX Ultra, 
WMV 9

• Носители за възпроизвеждане: CD-R/CD-RW, 
DVD-видео, Video CD/SVCD, DVD+R/+RW, 
DVD-R/-RW

• Система за възпроизвеждане на видеодискове: 
NTSC, PAL

Размери на изделието
• Габарити на продукта (Ш x В x Д): 

30,42 x 29,97 x 8,455 см
• Тегло: 2,74 кг
• Размери на изделието със стойката 

(Ш x В x Д): 30,42 x 30,594 x 13,52 см
• Тегло (със стойката): 3,5 кг

Габарити на опаковката
• EAN: 87 12581 38933 8
• Брой включени продукти: 1
• Тип опаковка: Картон
• Начин на поставяне: Разполагане
• Габарити на опаковката (Ш x В x Д): 

80 x 73,2 x 120 см
• Бруто тегло: 49 кг
• Нето тегло: 42,634 кг
• Тегло с опаковката: 6,366 кг

Външен кашон
• EAN: 87 12581 38933 8
• Брой потребителски опаковки: 1
• Външен кашон (л x Ш x В): 120 x 80 x 73,2 см
• Бруто тегло: 49 кг
• Нето тегло: 42,634 кг
• Тегло с опаковката: 6,366 кг
•
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Faroudja DCDi
Насладете се на невероятно отчетливо 
висококачествено видео на екрана на вашия 
телевизор с прогресивно сканиране с Faroudja DCDi. 
Тази функция премахва назъбените ръбове, които 
се появяват при гледане на стандартно видео с 
презредова развивка, особено когато има движещо 
се изображение, като с това допринася за 
естествено изглеждащи екшън сцени. Изведете с 
тези по-чисти и гладки картини изживяването при 
гледане на следващото по-високо ниво.

Cinema Sound 9.1
Cinema Sound 9.1 - със съдействието на Ambisound - 
създава неповторимия всеобхватен звуков фон на 
модерното кино. Без неизбежния безпорядък на 
множество високоговорители, Cinema Sound 9.1 
дава невероятното усещане, че по стените на 
стаята има тонколони. Той пресъздава 
кинематографския звук в дневната ви, изкарвайки 
несравним обемен звук, който истински ви обхваща.

Безжични задни високоговорители
Безжичните задни високоговорители ви осигуряват 
повече свобода и подвижност при поставяне на 
високоговорителите в стаята. Разработени с 
използване на технология без смущения, 
безжичните високоговорители осигуряват пълен 
съраунд звук без загрозяващи кабели.

EasyLink
EasyLink ви позволява да управлявате няколко 
устройства с едно дистанционно. Използва се 
стандартният протокол HDMI CEC за споделяне 
на функции между устройствата чрез HDMI 
кабела. С едно натискане на бутон можете да 
работите едновременно с всички уреди с 
възможности за HDMI CEC. Функциите като 
готовност и възпроизвеждане сега може да се 
изпълняват с удивителна лекота.

Връзка с високоскоростен USB 2.0
Универсалната серийна шина или USB е стандарт 
за протокол за свързване на компютри, периферия 
и потребителска електроника. Устройствата с 
високоскоростен USB имат скорост на пренос на 
данни до 480 Mbps - срещу скромните 12 Mbps на 
тези с първоначалния USB интерфейс. С връзката 
с високоскоростен USB 2.0 всичко, което трябва да 
направите, е да включите USB устройството, да 
изберете филма, музиката или снимките и да ги 
гледате и слушате.

MP3 Link
MP3 Link позволява възпроизвеждане на MP3 
файлове направо от портативния ви мултимедиен 
плейър на системата за домашно кино. Просто 
свържете своя портативен MP3 плейър към 
вграденото гнездо MP3 Link и се радвайте на 
своята MP3 музика с превъзходното качество на 
звука на системата за домашно кино на Philips. MP3 
Link пренася портативната ви музика в 
удобството на хола.
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