
ajnovšia technológia v 
N

DVD nahrávaní a zvuku

Ak vyžadujete najnovšiu technológiu, ktorá prináša najvyššiu výkonnosť a pohodlie, je 
tu prvý všestranný systém domáceho divadla za využitia nahrávania DVD. Svoje nahraté 

disky môžete prehrávať na existujúcich DVD prehrávačoch.

Nahrávanie z TV a kamery na DVD
• Digitálny vstup i.LINK pre vynikajúce digitálne kópie z videokamery
• ShowView pre rýchle a jednoduché programovanie
• Najvyššia kompatibility DVD, aká je k dispozícii

Neporovnateľný výkon zvuku a videa
• Cinema Center Speaker™ pre realistický filmový zážitok
• DD poskytuje dokonalý priest. zvuk pri sled. filmov a koncertov
• DTS Digital Surround pre viackanálový priestorový zvuk
• Dolby ProLogic umožňuje priestorový zvuk zo stereo zdrojov
• Clearvoice™ podporuje čistý a svieži dialóg vo filmoch
• Kruhové otvory basov Twin Subs™ sú súčasťou reproduktorov
Prehráva prakticky všetky CD formáty
• Hudba: CD, CD-R/RW a MP3-CD
• Filmy: DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, (S)VCD
Philips
Domáce kino s DVD 
rekordérom s digitálnym 
vstupom i.LINK
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Obraz/Displej
• A/D konvertor: 10 bit, 54 MHz
• Pomer strán: 4:3, 16:9
• D/A konvertor: 10 bit, 54 MHz

Zvuk
• A/D konvertor: 24 bitov, 96 kHz
• D/A konvertor: 24 bitov, 96 kHz
• Skreslenie a šum (1 kHz): 90 dB
• Frekvenčná odozva: 30-20000 Hz
• Odstup signálu od šumu: >100 dB (A-Vážené)
• Zlepšenie kvality zvuku: Ovládanie výšok a basov
• Zvukový systém: Dolby Digital (AC-3), Dolby 

Prologic, DTS, MPEG2
• Celková sila zvuku (RMS): 450 W

Reproduktory
• Satelitný reproduktor: 2-smerný, Magneticky 

tienené predné repro
• Frekv. rozsah satelit. reproduktora: 120-

20000 Hz
• Celkový odpor satelit. reproduktora: 4 ohm
• Meniče satelitného reproduktora: 3/4" výškový 

reproduktor, 3x 2" reproduktory stredného 
rozsahu

• Stredný reproduktor: 2-smerný, Cinema Center 
Speaker, Magneticky tienený

• Frekv. rozsah stredného reproduktora: 120-
20000 Hz

• Celkový odpor stredného reproduktora: 4 ohm
• Menič stredného reproduktora: 1,75" výškový 

reproduktor, 4 x 2" repr. stredného rozsahu
• Typ subwoofera: TwinSubs
• Frekvenčný rozsah subwoofera: 30-120 Hz
• Odpor subwoofera: 8 ohm
• Ovládač subwoofera: 2 x 4" woofer

Prehrávanie videa
• Formáty kompresie: MPEG1, MPEG2
• Prehrávané médiá: DVD+RW, DVD+R, DVD-

RW (Režim video), DVD-R, DVD-Video, SVCD, 
Video CD

• Režimy prehrávania disku: A-B opakovane, 
Opakovať

• Typ zásobníka: Zásobník
• Počet diskov: 1
• Systém prehrávania videodiskov: NTSC, PAL
• Zdokonalenia videa: Progressive Scan

Záznam videa
• Kompresia zvuku: Dolby Digital
• Formáty kompresie: MPEG2
• Maximálny čas nahrávania na DVD: 8 hod
• Zdokonalenia nahrávania: Pridanie, Vloženie 

značky kapitoly, Priame nahrávanie, Vymazať, 
Výber obľúbenej scény, Manuálne označovanie 
kapitol, Jednodotykové nahrávanie (OTR), 
Program nahrávania mien, Bezpečné nahrávanie, 
Voliteľné obrázky indexu, Nahrávanie podľa ID 
stanice

• Režimy nahrávania: M1: 60 minút, M2: 120 minút, 
M2x: 150 minút, M3: 180 minút, M4: 240 minút, 
M6: 360 minút, M8: 480 minút

• Systém nahrávania: NTSC, PAL

Prehrávanie zvuku
• Formát kompresie: Dolby Digital, DTS, MP3, 

Viackanálové MPEG2, PCM
• Prehrávané médiá: CD, CD-R, CD-RW, MP3-

CD
• Režimy prehrávania disku: Rýchlo dopredu/

dozadu, Vyhľadávanie Ďalší/Predchádz. album, 
Vyhľadávanie Ďalšia/Predchádz. stopa, 
Zopakovať jednu/album/všetky, Náhodné 
prehrávanie

• Rýchlosti prenosu MP3: 32-320 kb za sekundu a 
VBR

Pamäťové médium
• Kapacita disku: 4,7 GB
• Zapisovacie médium: DVD+R, DVD+RW
• Rýchlosť zapisovania: M1, M2, M2x, M3, M4, M6, 

M8

Tuner/Príjem/Vysielanie
• Vstup antény: 75-ohmový koaxiálny (IEC75)
• Automatické digitálne ladenie: áno
• Automatické ukladanie: áno
• Počet predvolených kanálov: 40
• Upevnenia tuneru: FM Stereo, MW
• TV systém: PAL, SECAM

Pripojiteľnosť
• Predné/bočné konektory: Zvukový vstup Ľ/P, 

CVBS vstup, i.LINK DV v (IEEE1394, 4-pin), 
Vstup S-video

• Iné pripojenia: Analógový audio Ľavý/Pravý 
vstup, Digitálny koaxiálny vstup, Digitálny 
optický vstup, FM anténa, Výstup, Anténa MW, 
SCART1 (CVBS, S-video/RGB výstup), SCART2 
(CVBS, S-video/RGB vstup), TV vstup (anténový 
kábel)

Pohodlie
• Detský zámok: Rodičovská kontrola
• Typ displeja: FTD, Zobrazenie na obrazovke 

(OSD)
• Jednoduchá inštalácia: Automatická inštalácia, 

Follow TV
• Predvolené kanály: 99
• Programovateľné udalosti: 6
• Doba programovania: 1 mesiac
• Vylepšenia programovania/časovača: 

Automatické satelitné nahrávanie, Denné alebo 
týždenné opakovanie, Manuálny časovač, 
Jednodotykove nahrávanie, ShowView, 
Ovládanie nahrávania VPS/PDC

• Diaľkové ovládanie: Viacfunkčný

Príslušenstvo
• Zahrnuté príslušenstvo: 1 x stredový 

reproduktor, 2 x predné satelitné reproduktory, 
2 x zadné satelitné reproduktory, 2 x TwinSub 
subwoofer/stojan, Sieťový napájací kábel, 
Koaxiálny kábel antény RF, Anténa FM/MW, 
Rýchla užívateľská príručka, Diaľkové ovládanie, 
Kábel Scart, Užívateľský manuál, Potvrdenie 
záruky

• Vrátane batérii: 2 x AA Longlife

N
•
•
•

apájanie
Napájanie: 200-240 V, 50/60 Hz
Spotr. energie v pohotovostnom stave: < 2 W
LX9000R/22S

Technické údaje

Domáce kino s DVD rekordérom s digitálnym vstupom i.LINK
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igitálny vstup i.LINK
.LINK je celosvetová norma na spájanie digitálnych 
ideo zariadení, známa aj ako IEEE 1394 a FireWire. 
oužíva sa na digitálnom domácom video vybavení ako 
apr. DV a D8 videokamerách, ako aj počítačoch. 
ohodlne prenáša zvukové a video signály cez jeden 
ábel. S digitálnym videovstupom i.LINK môžete 
opírovať videá v ich pôvodnej digitálnej kvalite obrazu.

howView
 systéme ShowView na programovanie videorekordéra 
tačí zadať číslo ShowView kódu pozostávajúceho z 
ax. 9 číslic (obyčajne menej), ktorý je uvedený pri TV 
rograme vo väčšine prehľadov televíznych programov.

VD+RW najvyššia kompatibilita

inema Center Speaker™
pätovne vytvorte a zažite realistický filmový zážitok 

ovno vo vašom domove pomocou reproduktorov 
inema Center Speaker™. So širším miestom na 
očúvanie, ktoré vytvárajú štyri viacsmerové 
eproduktory pre hlboké tóny a vysokofrekvenčný 
ýškový reproduktor (sú nasmerované presne pri 
ôznych uhloch) sa odlíši viac hĺbok vo zvuku od 
redných a zadných zvukov a akcia od dialógu. 
rirodzená a krištáľovo čistá reprodukcia zvuku sa 
ytvára cez dva nové revolučné 2" reproduktory pre 
lboké tóny, ktoré vytvárajú neuveriteľný zážitok vžitia 
a do deja, čím sa vytvára dojem, že nie ste len v kine, 
le dokonca priamo vo filme.

olby Digital Surround
olby Digital a DTS sú najlepšie svetové normy 
igitálneho viackanálového zvuku a využívajú spôsob, 
kým ľudské ucho prirodzene spracováva zvuky. 
ažijete preto vynikajúcu kvalitu priestorového zvuku s 
ealistickými priestorovými prvkami.

TS Digital Surround
TS dodáva DVD filmom kvalitnejší priestorový zvuk.

olby ProLogic
olby ProLogic od známej spoločnosti Dolby 

Laboratories využíva spôsob, akým ľudské ucho 
spracováva zvuky. Zažijete vynikajúcu kvalitu 5.1 
kanálového priestorového zvuku zo stereo nahrávok.

Clearvoice™
Clearvoice™ od spoločnosti Philips jedinečne podporuje 
dialóg jasným oddelením reči od akcie.

Twin Subs™
Twin Subs™ zvyšujú basový výkon tým, že 
reproduktory hrajú smerom nadol, zvyšujú presnosť 
tým, že basy šíria reálne bez smerovania, a umožňujú 
čisté a jednoduché nastavenie tým, že v reproduktoroch 
poskytujú dvojicu subwooferov.

Viacformátová hudba
Viacformátové prehrávanie umožňuje prehrávať 
väčšinu CD formátov, čo zabezpečuje maximálnu 
kompatibilitu a zážitok z pozerania.

Viacformátové filmy
Viacformátové prehrávanie umožňuje prehrávať 
väčšinu diskových formátov, čo zabezpečuje maximálnu 
kompatibilitu a zážitok z pozerania.

Sprievodca rýchlym štartom
Na sprevádzanie cez začiatočné nastavenie vášho 
systému spoločnosť Philips dodáva rýchlu používateľskú 
príručku, ktorá používa jednoduchý prístup s jasne 
určenou grafikou a farbami, ktorá vás bude sprevádzať 
cez základné kroky pripojenia a získavania obrázkov a 
zvuku. Tieto základné kroky sú jasne opísané na jednej 
strane krabice a urýchľujú a zjednodušujú nastavenie.
LX9000R/22S
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