
 απόλυτη εµπειρία εγγραφή
Η ς
Σας ενοχλούν τα διάφορα κουτιά κάτω από την τηλεόρασή σας; Με τη λύση οικιακής 
ψυχαγωγίας all-in-one για εγγραφή DVD της Philips, µπορείτε τώρα να απολαύσετε 

ταινίες και µουσική χωρίς περιπλοκές, από την άνεση του σπιτιού σας.

Εγγραφή από τηλεόραση ή φωτογραφική µηχανή σε DVD
• ShowView για γρήγορο και εύκολο προγραµµατισµό
• Ψηφιακή είσοδος i.LINK για τέλεια ψηφιακά αντίγραφα από βιντεοκάµερα
• Επωφεληθείτε από την διαθέσιµη υψηλή συµβατότητα DVD

Ασυναγώνιστη απόδοση ήχου και εικόνας
• Σήµα συνιστωσών προοδευτικής σάρωσης για βελτιστοποιηµένη ποιότητα εικόνας
• Dolby Digital για ταινίες ή συναυλίες µε πλήρη περιβάλλοντα ήχο
• Ψηφιακός περιβάλλων ήχος DTS για πολυκαναλικό περιβάλλοντα ήχο
• Dolby Pro Logic II για περιβάλλοντα ήχο από στερεοφωνικές πηγές
• Cinema Center Speaker™ για ρεαλιστική κινηµατογραφική εµπειρία

Αναπαράγει σχεδόν όλες τις µορφές δίσκου

• Ταινίες: DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, (S)VCD
• Μουσική: CD, CD-R/RW και MP3-CD

Γρήγορη και εύκολη ρύθµιση
• Υποδοχές Easy-fit™ µε χρωµατική κωδικοποίηση για απλή εγκατάσταση
Philips
Home Theater και DVD 
Recorder µε  i.LINK και 
υποδοχές Easy-fit™
LX7500R
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Μέσα αποθήκευσης
• Μέσα εγγραφής: DVD+RW, DVD+R

Αναπαραγωγή βίντεο
• Μέσα αναπαραγωγής: Εικόνα DVD, Βίντεο CD, 

SVCD, CD, MP3-CD, CD-R/CD-RW, DVD-R, 
DVD-RW (Λειτουργία εικόνας)

Εγγραφή εικόνας
• Λειτουργίες εγγραφής: M1: 60 λεπτά, M2: 120 

λεπτά, M2x: 150 λεπτά, M3: 180 λεπτά, M4: 240 
λεπτά, M6: 360 λεπτά, M8: 480 λεπτά

• Σύστηµα εγγραφής: PAL

∆έκτης/λήψη/µετάδοση
• Αναπαραγωγή βίντεο: NTSC, PAL
• Σύστηµα τηλεόρασης: PAL, SECAM
• Ζώνες δέκτη: Στερεοφωνικός δέκτης FM, MW, 

FM
• Αριθµός προεπιλεγµένων καναλιών: 40
• RDS: Όνοµα σταθµού

Εικόνα/Οθόνη
• Μετατροπέας A/D: 10 bit, 54 MHz
• Μετατροπέας D/A: 10 bit, 54 MHz

Εγγραφή ήχου
• Φορµά κωδικοποίησης: Dolby Digital 2.0

Αναπαραγωγή ήχου
• Φορµά συµπίεσης: Dolby Digital, DTS, MP3, 

PCM

Ήχος
• Μετατροπέας ψηφιακού/αναλογικού ήχου: 24 

bit, 96 kHz
• Μετατροπέας A/D: 24 bit, 96 kHz
• Λόγος σήµατος προς θόρυβο: >80 dB
• ∆υναµικό εύρος (1 kHz): 75 dB
• Συνακρόαση (1 kHz): 85 dB
• Παραµόρφωση και θόρυβος (1 kHz): 90 dB
• Συχνότητα απόκρισης: 30-20000 Hz
• Αντίσταση: 3 Ohm
• Ολική Αρµ.Παραµ.: 10
• Ισχύς εξόδου (RMS): 6 x 100 W
• Βελτιώσεις ήχου: ClearVoice, Μεγαλοφωνία, 

Νυκτερινή λειτουργία, Έλεγχος πρίµων και 
µπάσων

Συνδεσιµότητα
• Μπροστινές / πλαϊνές υποδοχές σύνδεσης: 

Είσοδος i.LINK DV(IEEE1394,4 ακίδων), 
Είσοδος S-Video, Είσοδος CVBS, Είσοδος ήχου 
L/R

• Ακουστικά: 3,5 χιλ.
• Άλλες συνδέσεις: SCART1 (CVBS, έξοδος S-

video/RGB), SCART2 (CVBS, είσοδος S-video/
RGB), Έξοδος βίντεο συνιστωσών προοδ. σάρ., 
Ψηφιακή οπτική είσοδος, Ψηφιακή οµοαξονική 
είσοδος ήχου, Ψηφιακή οµοαξονική έξοδος, 
Υποδοχές ηχείων για εύκολη εφαρµογή, 
Έξοδος, Αριστερή/δεξιά αναλογική είσοδος 2x, 
Είσοδ. κεραίας ραδιοσυχνοτ./έξοδ. TV, Κεραία 
FM, Κεραία MW

Ευκολία
• Βελτιώσεις προγραµµατισµ./χρονοδιακόπτη: 

ShowView, Χειροκίνητος χρονοδιακόπτης, 
Εγγραφή "µε ένα άγγιγµα", Πρόγρ.ηµερήσιας/
εβδοµαδιαίας επανάλ., Χειρισµός εγγραφής 
VPS/PDC, Αυτόµατη δορυφορική εγγραφή

• Προγραµµατιζόµενες µνήµες: 6
• ∆ιάρκεια προγραµµατισµού: 1 µήνας

Τάση
• Παροχή ρεύµατος: 200-240 V, 50/60 Hz
• Κατανάλωση ρεύµατος κατά την αναµονή: < 5 

W

Ηχεία
• Τύποι ηχείων: Κεντρικό ηχείο, Ηχεία στην 

πρόσοψη, Υπογούφερ, Ηχεία Surround
• ∆ορυφορικό ηχείο: 2 δρόµων, Καλώδια Click-

Fit, Μαγνητική προστασία στην πρόσοψη, 4 
επιδαπέδια στηρίγµατα

• Εύρος συχνοτήτων δορυφορικού ηχείου: 150-
20000 Hz

• Αντίσταση δορυφορικού ηχείου: 4 ohm
• Οδηγοί δορυφορικού ηχείου: Τουίτερ τύπου 

Ribbon 3 ιντσών, Γούφερ πλήρους εύρους 2x 3 
ιντσών

• Κεντρικό ηχείο: 2 δρόµων, Καλώδια Click-Fit, 
Cinema Center speaker, Μαγνητική προστασία

• Εύρος συχνότητας κεντρικού ηχείου: 150-
20000 Hz

• Σύνθετη αντίσταση κεντρικού ηχείου: 4 ohm
• Οδηγοί κεντρικού ηχείου: Τουίτερ 1,75", 

Γούφερ µεσαίου εύρους 4x 2 ιντσών
• Τύπος υπογούφερ: Παθητικό
• Εύρος συχνοτήτων υπογούφερ: 30-150 Hz
• Αντίσταση υπογούφερ: 4 ohm
• Πρόγραµµα οδήγησης υπογούφερ: Γούφερ 6,5 

ιντσών υψηλής απόδοσης

∆ιαστάσεις
• ∆ιαστάσεις κεντρικού ηχείου (Π x Υ x Β): 435 

χιλ. x 73,5 χιλ. x 65 χιλ. χιλ.
• Βάρος κεντρικού ηχείου: 1,13 κ.
• ∆ιαστάσεις συσκευασίας (Π x Υ x Β): 

969 x 512 x 390 χιλ.
• ∆ιαστάσεις σετ (Π x Υ x Β): 435 x 75 x 335 χιλ.
• Βάρος συσκευής: 5,4 κ.
• ∆ιαστάσεις βάσης (Π x Υ x Β): 

240 x 882 x 240 χιλ.
• Βάρος βάσης: 3,8 κ.
• ∆ιαστάσεις υπογούφερ (Π x Υ x Β): 

154 x 361 x 350 χιλ.
• Βάρος υπογούφερ: 3,78 κ.
• ∆ιαστάσεις συστήµατος περιβάλλοντος ήχου (Π

 x Υ x Β): 73 x 282 x 73 χιλ.
• Βάρος ηχείου Surround: 0,75 κ.
• Βάρος µε την συσκευασία: 3" κ.

Αξεσουάρ
• Παρεχόµενα εξαρτήµατα: 1x κεντρικό ηχείο, 1x 

υπογούφερ, 2x δορυφορικά ηχεία στην 
πρόσοψη, 2x δορυφορικά ηχεία στο πίσω 
µέρος, 4 βάσεις για ηχεία, Καλώδιο ρεύµατος, 
Καλώδιο ήχου, Οµοαξον.καλ. κεραίας 
ραδιοσυχνοτήτων, Κεραία FM/MW, Οδηγός 
γρήγορης χρήσης, Τηλεχειριστήριο, Καλώδιο 

•
•

scart, Εγχειρίδιο χρήσεως, Πιστοποιητικό 
εγγύησης, Philips DVD+RW 2.4x, Οµοαξονικό 
ψηφιακό καλώδιο ήχου, Καλώδιο σήµατος 
βίντεο (R/G/B)
Συµπεριλαµβάνονται µπαταρίες: 2x Longlife AA
LX7500R/01

Προδιαγραφές

Home Theater και DVD Recorder µε i.LINK και υποδοχές Easy-fit™
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howView
ε το σύστηµα ShowView, το µόνο που χρειάζεται για 

ον προγραµµατισµό του video recorder είναι να 
ισαγάγετε τον αριθµό του ShowView (ένας µοναδικός 
ωδικός έως εννέα ψηφία, αν και συνήθως είναι 
ικρότερος) που εµφανίζεται δίπλα σε κάθε τηλεοπτικό 
ρόγραµµα στους περισσότερους οδηγούς TV.

ηφιακή είσοδος i.LINK
νωστό και ως IEEE 1394 και FireWire. Το i.LINK είναι 
ο παγκόσµιο πρότυπο σύνδεσης ψηφιακών συσκευών 
ίντεο που χρησιµοποιείται σε ψηφιακό οικιακό 
ξοπλισµό βίντεο, όπως βιντεοκάµερες DV και D8, 
αθώς και σε PC. Μεταφέρει εύκολα όλα τα ηχητικά 
ήµατα και σήµατα βίντεο µέσω ενός µόνο καλωδίου. 
ε την ψηφιακή είσοδο βίντεο i.LINK µπορείτε να 

ντιγράψετε τα οικιακά σας βίντεο, διατηρώντας την 
ρχική ποιότητα ψηφιακής εικόνας.

ψηλό επίπεδο συµβατότητας DVD+RW

ροοδευτική σάρωση
ροοδευτική σάρωση διπλασιάζει την κάθετη ανάλυση 

ης εικόνας, µε αποτέλεσµα µια σαφώς ευκρινέστερη 
ικόνα. Αντί πρώτα να αποστέλλεται το πεδίο µε τις 
εριττές γραµµές στην οθόνη και στη συνέχεια το πεδίο 
ε τις άρτιες γραµµές, και τα δύο πεδία εγγράφονται 
ην ίδια στιγµή. Στιγµιαία δηµιουργείται µια πλήρης 
ικόνα µε χρήση της µέγιστης ανάλυσης.

εριβάλλων ήχος Dolby Digital
πειδή τα συστήµατα Dolby Digital και DTS, τα 
ορυφαία πρότυπα πολυκάναλου ψηφιακού ήχου, 
κµεταλλεύονται τον τρόπο µε τον οποίο το ανθρώπινο 
υτί επεξεργάζεται φυσικά τον ήχο, µπορείτε να ζήσετε 
ην εµπειρία εξαιρετικής ποιότητας περιβάλλοντα ήχου 
ε ρεαλιστική χωρική αναπαραγωγή.

ηφιακός περιβάλλων ήχος DTS
ο DTS παρέχει ανώτερο surround ήχο µε τις ταινίες 
VD.

εριβάλλων ήχος Dolby Pro Logic II
ο Dolby Pro Logic II είναι ένας προηγµένος 

αποκωδικοποιητής matrix που παρέχει πέντε κανάλια 
περιβάλλοντος ήχου, συµπεριλαµβανοµένων δύο 
καναλιών περιβάλλοντος ήχου πλήρους φάσµατος, από 
οποιαδήποτε στερεοφωνική πηγή.

Cinema Center Speaker™
Επαναδηµιουργήστε και βιώστε ρεαλιστική 
κινηµατογραφική εµπειρία κατευθείαν στο χώρο σας µε 
το Cinema Center Speaker™. Χάρη στο ευρύτερο 
"sweet spot" (βέλτιστη θέση ακρόασης) που 
προσφέρουν 4 γούφερ πολλών κατευθύνσεων και ένα 
τουίτερ υψηλής συχνότητας τοποθετηµένα µε ακρίβεια 
σε διαφορετικές γωνίες, από τη προσκήνιο, το 
παρασκήνιο και τους διαλόγους, διακρίνονται 
περισσότερα βάθη ήχου. Μέσω των επαναστατικών 
γούφερ πλήρους φάσµατος 2" παρέχεται φυσική, 
πεντακάθαρη αναπαραγωγή ήχου, η οποία εξασφαλίζει 
µια απίστευτη εµπειρία µέσω οθόνης' που σάς 
δηµιουργεί την αίσθηση όχι απλώς ότι βρίσκεστε σε 
αίθουσα κινηµατογράφου αλλά ότι έχετε µπει µέσα στην 
ίδια την ταινία.

Ταινίες πολλαπλών φορµά
Η λειτουργία αυτή σας παρέχει δυνατότητα 
αναπαραγωγής σε πολλαπλά φορµά δίσκου για µέγιστη 
συµβατότητα δίσκων και απόλαυση θέασης.

Μουσική πολλαπλών φορµά
∆υνατότητα αναπαραγωγής πολλαπλών φορµά για την 
αναπαραγωγή των περισσοτέρων φορµά δίσκου για 
µέγιστη συµβατότητα δίσκων και απόλαυση ακρόασης.
LX7500R/01

ύρια σηµεία προϊόντος

Home Theater και DVD Recorder µε i.LINK και υποδοχές Easy-fit™
  


