Nechejte se vtáhnout do děje

Domácí zábava Philips:
Zábava v nadživotní velikosti

Je čas na show!
Výjimečná reprodukce obrazu a snadné používání jsou právě dva
důvody, které dělají z nových domácích projektorů Philips skutečné
velikány. Široké možnosti připojení, vzhledově vhodné do domácího
prostředí a intuitivní ovládání jsou také nezbytné. Tyto domácí
projektory vám poskytnou všechno.Vynijkající vzhled považujeme za
standard.
Projektory Philips Bogart Matchline, Astaire Deluxe a Astaire mohou
být výstupem mnoha zařízení, jako jsou DVD videorekordéry,
televizory, počítače, digitální kamery a herní konzole.

Obraz po kterém toužíte
Vestavěné funkce zlepšení obrazu zajišťují zobrazení filmů z digitálních
DVD disků v nejvyšší možné kvalitě. Můžete využít Philips technologii
CrystalClear a další technologoie zvyšující kvalitu obrazu.

Zkuste si sami: Na dálkovém ovladači stiskněte "CrystalClear"
a prožijte si rozdíl! Funkce CrystalClear je dostupná na projektorech
Bogart MatchLine a Astaire Deluxe.

Intuitivní použití s univerzální
kompatibilitou

Bez CrystalClear

Snadné nastavení
1. Připojte zdroj signálu, zapojte a zapněte projektor
(projektor se automaticky nastaví podle připojeného signálu)
2. Intuitivním ovládáním pomocí menu upravte parametry dle potřeby
3. A pak... posaďte se a relaxujte. Je čas na show!

S CrystalClear

Mějte své zážitky stále
s sebou
Nemůžete se dohodnout s partnerem na sledování
programu? Je to přepych si zahrát sólo hru? Bez problémů.
Jednoduše popadněte projektor a přeneste si ho do ložnice
nebo kamkoliv jinam chcete. Můžete se těšit na zábavu
kdekoliv si budete přát.
Oba projektory Bogart Matchline a Astaire mají svůj osobitý
vzhled, kombinující high-tech s nadčasovostí. Jejich vzhled
také doplňuje ostatní výrobky z řady výrobků Philips pro
domácí zábavu a harmonicky spojuje moderní vzhled
s technologickým pokrokem.

Bogart Matchline
•
•
•
•
•

Astaire Deluxe
•
•
•
•
•

Přirozný širokoúhlý formát 16:9
CrystalClear - kvalitní obraz
Vynikající kontrast (600:1)
2D korekce lichoběžníkového zkreslení
SuperZoom (2,5x)

Širokoúhlý obraz s rozlišením 1024 x 576
CrystalClear - kvalitní obraz
Extrémně vysoký kontrast (1800:1)
2D korekce lichoběžníkového zkreslení
SuperZoom (2,4x)

Sledování bez zkreslení
Váš projektor už nemusíte umisťovat přímo naproti zdi, abyste
dosáhli bezchybného obrazu. Můžete jej umístit nalevo,
napravo, dole nebo nahoře vzhledem k ploše obrazu.
Vestavěná funkce Philips 2D pro korekci lichoběžníkového
zkreslení* umožňuje přesné nastavení jakéhokoliv úhlového
zkreslení na pravoúhlý obraz.Teď můžete umístit projektor na
místo, které vám bude nejvíce vyhovovat.

Astaire
• Přirozný širokoúhlý formát 16:9
• Vysoký kontrast (400:1)
• Digitální zoom
• Ultra tichý (29dB)

Bez 2D korekce

S 2D korekcí

Astaire
Astaire Deluxe
Bogart Matchline

Typové označení
Zobrazovací prvek
Jas
Jas v režimu SmartDimmer
Kontrast
Rozlišení
Žárovka
Životnost žárovky
Čocky

technické parametry
Záruka Philips
Řada projektorů Philips pro domácí zábavu kombinuje
přenositelnost, spolehlivost a nepřekonatelnou výkonnost
s klíčovými technickými pokroky. Díky těmto hodnotám se
kdekoliv můžete těšit z působivé a nenarušené projekce.
Vynikající kompatibilita
Projektory Bogart Matchline, Astaire Deluxe a Astaire jsou
hodnotné doplňky inovativní řady Phlips domácí zábavy,
která zahrnuje DVD přehrávače a zvukové systémy pro
domácí kino.

Vstupní kompatibilita
Video

Data
Vstupní konektory
Video
Data
Audio
Vestavěné reproduktory
Hluk
Vlastnosti

Rozměry
Hmotnost

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

Astaire
LC6281

Astaire Deluxe
LC6285
3* 0.5" 16:9 LCD

800 lm (ANSI)
400:1

1,000 lm (ANSI)
600:1
wVGA (854 x 480)
150 W UHP vyměnitelná
6000 hodin (při průměrném používání)

F2.2, f = 21.8 mm
Pevná ohnisková vzdálenost
Projekční vzdálenost 1.5 m (4.9') až 12 m (39.4')
Úhlopříčka 37" ~ 297"

2 x RCA
2 W monofonní
29 dB(A)

32 dB(A) v režimu SmartDimmer

Adaptivní konverze na neprokládané řádkování podle pohybu
CrystalClear (vylepšení přechodů obrazu / zaostření), včetně režimu demo s inteligentní konverzí hran na neprokládané řádkování
Detekce režimu filmu (3:2 Pull-Down)
Detekce režimu filmu (3:2/2:2 Pull-Down)
Smart Picture (6 přednastavených obrazů, optimalizace kvality obrazu pro: film, přírodu, sport, kreslené filmy, hry a Internet)
Funkce obraz v obraze (sledování dvou rozdílných zdrojů signálu ve stejnou dobu; dostupné jsou všechny kombinace)
Color Tracking (automatická optimalizace obrazu, závisí na typu vstupu - video nebo data, přirozené barvy pro video)
SmartSet (automatické nastavení kvality obrazu)
SmartSave (automatický přechod do pohotovostního režimu pro prodloužení životnosti žárovky)
CE ("COMPASS") Uživatelské rozhraní
SuperZoom 2.5x (1.24x optický + 2× digitální)
SuperZoom 2.4x (1.2x optický + 2× digitální)
SmartDimmer (funkce snížení jasu a redukce hluku ventilátoru)
Digitální zoom(1x, 4x, 9x,16x ),digitální zastavení obrazu, digitální korekce lichoběžníkového zkreslení (vertikální +/-16°)
Digitální zoom (1, 4, 9, 16×), digitální zastavení obrazu, digitální korekce 2D lichoběžníkového zkreslení,(horizontální + vertikální +/-16°)
334 x 106 x 271 mm (13.1" x 4.2" x 10.7") (š × v × h)
235 x 70 x 195 mm (9.2" x 2.7" x 7.6") (š × v × h)
1.6 kg (3.5 lbs)
3.7 kg (8.2 lbs)
AC100-120/200-240 V st, 50/60 Hz
210 W
méně než 2 W

168 W v režimu SmartDimmer
méně než 12 W
+5 až +35 oC (+41 až +95 oF)
-10 až +60 oC (14 až +140oF)
FCC Class B

Dálkové ovládání RC282608 s fluorescenčními tlačítky

-

Typové varianty

Vstup složkového videa (YPbPr, RGB sync.)
EDTV/HDTV video vstup (480p, 576p, 720/60p, 720/50p, 1035i, 1080/60i,1080/50i)
až do SXGA / 75 Hz; H-sync. 15~100kHz,V-sync. 43~120 Hz

1 x CVBS (RCA), 1 x S-Video (Y/C DIN), Složkové video (4*RCA)
1 x 15p. D-Sub

Napájecí kabel (1.8 m)

Volitelné příslušenství

F1.6~1.9, f = 16.8~20.9 mm
F2.44~2.69, f = 28.8~34.5 mm
Manuální zoom (x 1.24), manuální ostření
Manuální zoom (×1,2), manuální ostření
Projekční vzdálenost 1.2 m (3.9') až 12 m (39.4')
Úhlopříčka 22.4" ~ 268.5" (16:9); Úhlopříčka 24.4" ~ 292.5"(4:3)
Úhlopříčka 31" ~ 386"

PAL: B, D, G, H, I, M, N, NTSC: 3.58, 4.43, SECAM: B, D, G, K, K1, L
S-Video (Y/C)
Vstup složkového videa (YPbPr, RGB Sync, RGsogB)
EDTV/HDTV video vstup (480p, 576p, 720p/(50/60), 1035i/(30), 1080i/(25/30/AUS), 1080p/(30)
až do XGA / 75 Hz; H-sync. 30~72kHz,V-sync. 56~85Hz
až doe SXGA / 60 Hz; H-sync. 30~72kHz,V-sync.56~85Hz

Napájení
Příkon
Příkon v pohotovostním režimu
Teplotní rozsah
Při provozu
Skladování
EMC/EMI
Přiložené příslušenství

Bogart MatchLine
LC7281/00
0.7" DMD (DDR)
800 lm (ANSI)
700 lm (ANSI)
1800:1
přirozené: XGA (1024 x 768); 1024 x 576 (16:9)
150 W výbojka, vyměnitelná
2000 hodin (při průměrném používání)

Dálkové ovládání RC282607 s fluorescenčními tlačítky
Alkalické baterie pro dálkové ovládání
2* Napájecí kabel (1.8 m) - US verze, Euro verze
Kabel D-Sub - D-Sub (1.8 m)
Kabel A/V (1.8 m) 3*RCA - 3*RCA
Kabel video (1.8 m) 1*RCA -1*RCA
Kabel S-Video (1.8 m) Y/C DIN
Kabel složkového videa (1.8 m) 4*RCA - 4*RCA
SCART/RCA adaptér složkového videa
SCART adaptér
CrystalClear nálepka
Kryt čočky
Uživatelská příručka (8 jazyků, UK, D, F, E, PT, NL, I, Čína)
Návod pro rychlé nastavení
Záruční list s obálkou
150W náhradní žárovka (LCA3122/00)
150W náhradní žárovka (LCA3127/00)
Přenosná a skladovací brašna (LCA1130/00)
Držák na strop (LCA2218/00)
Držák na strop (LCA2214/00)

USA - LC6281/17 - 8675 062 81179
Europe / RoW - LC6281/40 - 8675 062 81409
UK - LC6281/45 - 8675 062 81459
China - LC6281/48 - 8675 062 81489

USA - LC6285/17 - 8675 062 85179
Europe / RoW - LC6285/40 - 8675 062 85409
UK - LC6285/45 - 8675 062 85459
China - LC6285/48 - 8675 062 85489

USA / Europe / China / RoW - LC7281/00 - 8675 072 81009

