
Nechajte sa pohltiť

Domáca zábava Philips
Zážitky v nadživotnej veľkosti
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Intuitívne používanie
a univerzálna kompatibilita

Jednoduchá inštalácia
1. Pripojte sieťový kábel, zasuňte ho do zásuvky a zapnite projektor 

(projektor sa automaticky prispôsobí k pripojenému zdroju)
2. Pomocou intuitívneho obrazového menu, nastavte podľa potreby parametre obrazu
3. A potom... už sa len pohodlne usaďte a uvoľnite sa. Je čas na zábavu!

Je čas na zábavu!
Dokonalá reprodukcia obrazu a jednoduché ovládanie, to sú dve 
z ingrediencií, vďaka ktorým sú nové domáce projektory Philips naozaj
skvelé. Veľmi dôležité sú aj široké možnosti pripojenia, technológia
prispôsobená domácemu použitiu a intuitívne ovládanie. To všetko
máte s týmito domácimi projektormi k dispozícii, pričom vynikajúci
dizajn je samozrejmosťou.
Projektory Philips Bogart Matchline, Astaire Deluxe a Astaire možno
jednoduchým spôsobom pripojiť k množstvu rozličných zdrojov, ako
sú DVD, video,TV, PC, digitálne kamery a hracie konzoly.

Obraz podľa vášho želania
Množstvo zabudovaných technológií na zdokonalenie obrazu
zabezpečuje najvyššiu možnú obrazovú kvalitu pri prehrávaní filmov
z originálnych DVD diskov. Patrí k nim veľmi úspešná technológia
CrystalClear, ale aj ďalšie pokrokové funkcie zvyšujúce kvalitu obrazu.

Presvedčte sa sami: stlačte tlačidlo CrystalClear 
na diaľkovom ovládači a pozrite si ten rozdiel!
Technológia CrystalClear je k dispozícii na modeloch 
Bogart Matchline a Astaire Deluxe.

Bez funkcie CrystalClear  S funkciou CrystalClear
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Vezmite si zážitok 
so sebou
Neviete sa so svojím partnerom zhodnúť na tom,
ktorý program budete pozerať? Máte chuť hrať sa na PC? 
Žiadny problém. Jednoducho si svoj projektor vezmite 
so sebou do spálne, alebo kamkoľvek chcete.
Užite si úžasnú domácu zábavu, kdekoľvek máte chuť.
Projektory Bogart Matchline a Astaire majú svoj osobitý
štýl dizajnu, ktorý spája špičkovú technológiu s nadčasovou
modernou estetikou. Ich dizajn je vhodne zladený 
s ostatným výrobkami Philips z oblasti domácej zábavy 
a spoločne vytvárajú harmonický a moderný celok,
ktorý kráča ruka v ruke s technologickou inováciou. Bogart Matchline

• Širokouhlé rozlíšenie 1024 x 576
• Kvalita obrazu CrystalClear
• Extrémne vysoký kontrastný pomer (1800:1)
• 2D korekcia lichobežníkového skreslenia
• SuperZoom (2,4x)

• Skutočný formát 16:9
• Kvalita obrazu CrystalClear
• Vynikajúci kontrast (600:1)
• 2D korekcia lichobežníkového skreslenia
• SuperZoom (2,5x)

Astaire
• Skutočný formát 16:9
• Vysoký kontrast (400:1)
• Digitálny zoom
• Ultratichý (29db)

Astaire Deluxe Obraz bez skreslenia
Na to, aby ste zabezpečili dokonalý obraz, už nemusíte svoj
projektor umiestniť priamo oproti stene. Môžete ho posunúť
naľavo, napravo, pod, ale aj nad premietaciu plochu.Vstavaný
korekčný systém od spoločnosti Philips, nazvaný 2D korekcia
lichobežníkového skreslenia (keystone correction)*,
umožňuje presné doladenie akéhokoľvek uhlového skreslenia
na dosiahnutie dokonale obdĺžnikového obrazu. Projektor tak
môžete umiestniť tam, kde sa vám to najviac hodí.

Bez 2D korekcie
lichobežníkového skreslenia

S 2D korekciou
lichobežníkového skreslenia
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Astaire
Astaire Deluxe
Bogart Matchline
technické parametre

Záruka Philips
Projektory Philips určené pre domácu zábavu 
spájajú v sebe prenosnosť, spoľahlivosť a nevídaný
výkon s množstvom technologických inovácií.
To všetko zaručuje, že sa budete môcť tešiť 
z impozantnej a bezproblémovej projekcie,
nech sa nachádzate kdekoľvek. Napokon, čo iné
by ste očakávali od svetového lídra v inováciách 
v oblasti zvukových a obrazových technológií?

Extrémna kompatibilita
Projektory Bogart Matchline, Astaire Deluxe 
a Astaire sú cenným doplnkom novátorského 
radu produktov spoločnosti Philips z oblasti 
domácej zábavy, medzi ktoré patria DVD 
prehrávače a systémy s priestorovým zvukom.
Vychutnajte si najväčší, najširší a najplochejší 
obraz na trhu!

w w w. c e . p h i l i p s . c o m

Astaire Astaire Deluxe Bogart MatchLine 
Modelové číslo LC6281 LC6285 LC7281/00 
Zobrazovacia jednotka 3* 0.5" 16:9 LCD 0.7" DMD (DDR) 
Svietivosť 800 ANSI lumen 1,000 ANSI lumen 800 ANSI lumen
Svietivosť pri móde SmartDimmer - - 700 ANSI lumen
Kontrast 400:1 600:1 1800:1 
Rozlíšenie wVGA (854 x 480) vlastné: XGA (1024 x 768); 1024 x 576 (16:9) 
Výbojka 150 W UHP výbojka, vymeniteľná užívateľom   150 W oblúková lampa, vymeniteľná užívateľom 
Životnosť výbojky 6000 hodín (priemerná prevádzková životnosť) 2000 hodín (priemerná prevádzková životnosť)

Objektív F2.2, f = 21.8 mm F1.6~1.9, f = 16.8~20.9 mm F2.44~2.69, f = 28.8~34.5 mm  
Pevná ohnisková vzdialenosť Manuálny zoom   (x 1.24), manuálne zaostrovanie Manuálny zoom  (x 1.2), manuálne zaostrovanie 

Projekčná vzdialenosť  1.5 m (4.9') ~ 12 m (39.4') Projekčná vzdialenosť  1.2 m (3.9') ~ 12 m (39.4') 
Uhlopriečka 37" ~ 297" Uhlopriečka 31" ~ 386" Uhlopriečka 22.4" ~ 268.5" (16:9); Uhlopriečka 24.4" ~ 292.5" (4:3) 

Kompatibilita vstupov
Video PAL: B, D, G, H, I, M, N, NTSC: 3.58, 4.43, SECAM: B, D, G, K, K1, L 

S-Video (Y/C) 
Komponentný video vstup (YPbPr, RGB Sync, RGsogB) Komponentný video vstup  (YPbPr, RGB sync.)

EDTV/HDTV  video vstup (480p, 576p, 720p/(50/60), 1035i/(30), 1080i/(25/30/AUS), 1080p/(30) EDTV/HDTV video vstup (480p, 576p, 720/60p, 720/50p, 1035i, 1080/60i,1080/50i) 
Dáta až do XGA / 75 Hz; H-sync. 30~72kHz,V-sync. 56~85Hz až do SXGA / 60 Hz; H-sync. 30~72kHz,V-sync.56~85Hz až do SXGA / 75 Hz; H-sync. 15~100kHz,V-sync. 43~120 Hz 
Vstupné konektory 
Video 1 x CVBS (RCA), 1 x S-Video (Y/C DIN), Komponentný video vstup  (4*RCA) 
Dáta 1 x 15p. D-Sub 
Audio 2 x RCA - 
Vstavané reproduktory 2 W mono - 
Šum 29 dB(A) 32 dB(A) pri móde SmartDimmer

Funkcie Motion Adaptive De-interlacing CrystalClear (systém na zdokonalenie obrazu vytvárajúci jasný a ostrý obraz), vrátane demo módu; s funkciou Intelligent Edge De-interlacing
Film Mode Detection (3:2 Pull-Down) Film Mode Detection (3:2/2:2 Pull-Down) 

Smart Picture (6 prednastavení obrazu, ktoré optimalizujú obraz pre: filmy, prírodopisné filmy, šport, animované filmy, hry a internet) 
-                                                             Obraz v obraze (na sledovanie dvoch rozličných zdrojov naraz; možnosť všetkých kombinácií)

Color Tracking (automaticky optimalizuje obraz v závislosti na type vstupu - video alebo dáta, čím zabezpečuje prirodzené farby videa)
SmartSet (automatická optimalizácia kvality obrazu)
SmartSave (automatický pohotovostný režim na zvýšenie efektívnosti používania lampy)            

Užívateľské rozhranie CE (‘COMPASS’)
- SuperZoom 2.5x (1.24x optický + 2x digitálny) SuperZoom 2.4 x (1.2 x optický + 2 x digitálny) 
- - SmartDimmer (funkcia na zníženie svetelnosti a redukciu šumu)

Digitálny zoom (1, 4, 9,16 krát ),digitálne zastavenie obrazu, digitálna korekcia lichobežníkového skreslenia (vertikálne+/-16o) Digitálny zoom  (1, 4, 9, 16 krát ), digitálne zastavenie obrazu, digitálna korekcia lichobežníkovéhoskreslenia 2D (horizontálne + vertikálne +/- 16o)
Rozmery  334 x 106 x 271 mm (13.1" x 4.2" x 10.7")  (W x H x D) 235 x 70 x 195 mm (9.2" x 2.7" x 7.6") (W x H x D) 
Čistá hmotnosť 3.7 kg (8.2 libier) 1.6 kg (3.5 libier)

Napájanie AC100-120/200-240 V, 50/60 Hz 
Príkon  210 W 168 W pri móde SmartDimmer
Príkon pri pohotovostnom režime < 2 W < 12 W 
Teplotný rozsah
Prevádzkový +5 do +35 oC (+41 do +95 oF) 
Skladovací -10 do +60 oC (14 do +140oF) 
EMC/EMI FCC Trieda B 

Dodávané príslušenstvo Diaľkové ovládanie RC282608 s fluorescenčnými tlačidlami Diaľkové ovládanie RC282607 s fluorescenčnými tlačidlami  
Alkalické batérie pre diaľkové ovládanie

Sieťový kábel                       Sieťový kábel (1.8 m) 2* Sieťový kábel (1.8 m) - USA verzia, európska verzia
D-Sub / D-Sub kábel  (1.8 m) 

kábel A/V  (1.8 m) 3*RCA / 3*RCA video kábel (1.8 m) 1*RCA / 1*RCA 
S-Video kábel (1.8 m)  Y/C DIN 

- komponentný video kábel (1.8 m) 4*RCA / 4*RCA  
- SCART/RCA adaptér na komponentné video

SCART adaptér 
- Nálepka CrystalClear

Kryt na objektív
Užívateľská príručka v slovenskom jazyku 

Príručka rýchlej inštalácie
Záručný list + obálky

Voliteľné príslušenstvo 150W (LCA3122/00) náhradná výbojka 150W (LCA3127/00) náhradná výbojka 
Prenosná taška (LCA1130/00) - 
Držiak na strop (LCA2214/00) Držiak na strop (LCA2218/00)

Prevedenia USA - LC6281/17 - 8675 062 81179 USA - LC6285/17 - 8675 062 85179 USA / Európa  / Čína / RoW - LC7281/00 - 8675 072 81009 
Európa  / RoW - LC6281/40 - 8675 062 81409 Európa  / RoW - LC6285/40 - 8675 062 85409 
Veľká Británia - LC6281/45 - 8675 062 81459 Veľká Británia- LC6285/45 - 8675 062 85459 

Čína - LC6281/48 - 8675 062 81489 Čína - LC6285/48 - 8675 062 85489 
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