
otal neddykking i filmer
T
Lei av alle boksene under TVen? Med Philips' løsninger for hjemmekinoanlegg med 
DVD-/videospiller kan du nå ta opp og spille av film- og musikkunderholdning i så godt 

som alle plateformater hjemme i din egen stue.

Ultimat anvendelighet
• ShowView for rask og enkel programmering
• AV-inngang foran gir enkel tilkobling av eksterne enheter
• Ett-trykks opptak

Topp lyd- og bildeytelse
• Cinema Center Speaker™ for en realistisk kinoopplevelse
• DTS Digital Surround for surround-lyd i flere kanaler
• Dolby Digital for filmer eller konserter i full surround-lyd
• Dolby Pro Logic for surround-lyd fra stereokilder
• Avansert Class D Amplifier™ for kompakt og kraftig lyd

Spiller praktisk talt alle diskformater

• Filmer: DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, (S)VCD, VHS-kassetter
• Musikk: CD, CD-R/RW og MP3-CD
• Bilder: Picture CD (JPEG)
Philips
Hjemmekinoanlegg med 
DVD-/videospiller
MX5100VR
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Bilde/skjerm
• Bredde/høyde forhold: 4:3, 16:9

Lyd
• D/A-konverter: 24 bit, 96 kHz
• Forvrengning og støy (1 kHz): 90 dB
• Equalizer-innstillinger: Digital, Jazz, Optimal, 

Rock
• Frekvensområde: 30–20 000 Hz
• Signal-til-støy-forhold: >120 dB (A-vektet)
• Lydforbedringer: Digital lydkontroll med 4 modi
• Lydsystem: Dolby Digital (AC-3), DTS, Matrix 

surround
• Total lydeffekt (RMS): 450 W

Høyttalere
• Satellitthøyttaler: 2-veis, Magnetisk skjermet 

front
• Frekvensområde, satellitthøyttaler: 120–20 

000 Hz
• Satellitthøyttalerimpedans: 4 ohm
• Satellitthøyttalerelementer: 1 piezo, 3" fulltone 

høyttaler
• Senterhøyttaler: 2-veis, Kinosenterhøyttaler, 

Magnetisk skjermet
• Senterfrekvensområde: 120–20 000 Hz
• Senterhøyttalerimpedans: 4 ohm
• Senterhøyttalerelementer: 1,75-tommers 

diskanthøyttaler, 4x 2" mellomtone 
høyttalerelementer

• Frekvensområde for subwoofer: 30–120 Hz
• Basshøyttalerimpedans: 4 ohm
• Basshøyttalerelement: 6,5-tommers høyeffekts 

woofer

Videoavspilling
• Komprimeringsformater: MPEG1, MPEG2
• Avspillingsmedier: DVD+RW, DVD+R, DVD-

RW (videomodus), DVD-R, DVD-Video, SVCD, 
Video-CD

• Modi for plateavspilling: A-B-gjentakelse, Gjenta
• Hoderenser: Automatikk
• Lastetype: Skuff
• Antall plater: 1
• Avspillingssystem for videoplater: NTSC, PAL
• Videoavspillingssystem: PAL
• Videobåndforbedringer: Turbo Drive Deck

Videoopptak
• Maks opptakstid på DVD: 0 t
• Innspillingsforbedringer: Direkteinnspilling, Slett, 

Ett-trykks-opptak (OTR)
• Innspillingssystem: PAL

Lydavspilling
• Komprimeringsformat: Dolby Digital, DTS, MP3, 

PCM
• Avspillingsmedier: CD, CD-R, CD-RW, MP3-

CD
• Modi for plateavspilling: Spoling forover/

bakover, Neste/forrige, albumsøk, Neste/

forrige, sporsøk, Gjenta en/album/alle, Shuffle 
avspilling

• MP3-bithastigheter: 112-320 kbps

Lagringsmedium
• Innspillingsmedium: VHS

Tuner/mottak/sending
• Antenneinngang: 75 ohm koaksial (IEC75)
• Automatisk digital tuning
• Automatisk lagring
• Antall forhåndsinnstilte kanaler: 40
• Tunerbånd: FM Stereo, MW
• TV-system: PAL

Tilkoblingsmuligheter
• Front-/sidetilkoblinger: Audio v/h inn, CVBS inn
• Andre tilkoblinger: Digital koaksialutgang, FM-

antenne, MW-antenne, SCART1 (CVBS, S-
video/RGB ut), SCART2 (CVBS, S-video/RGB 
inn), TV inn (antennekabel)

Anvendelighet
• Barnebeskyttelse: Foreldrekontroll
• Skjermtype: FTD, På skjermen (OSD)
• Forhåndsinnstilte kanaler: 99
• Programmerbare begivenheter: 6
• Programmeringsperiode: 1 måned
• Utvidede programmeringsmuligheter: Daglig/

ukentlig gjentagelsesprogram, Manuell 
tidsinnstilling, Ett-trykks-opptak, ShowView, 
VPS/PDC innspillingskontroll

• Fjernkontroll: Flerfunksjonell

Tilbehør
• Vedlagt tilbehør: 1 senter-høyttaler, 1 

basshøyttaler, 2 satellitthøyttalere i front, 2 
satellitthøyttalere bak, Nettledning, Koaksial RF-
antennekabel, FM/MW-antenne, 
Hurtigbrukerveiledning, Fjernkontroll, Scart-
kabel, Bruksanvisning, Garantisertifikat

• Inkludert batterier: 2 Longlife AA-batterier

Mål
• Mål på senterhøyttaler (B x H x D): 

435 x 72 x 63,5 mm
• Vekt, senterhøyttaler: 1,3 kg
• Emballasjemål (B x H x D): 580 x 469 x 540 mm
• Mål på apparat (B x H x D): 435 x 99 x 362 mm
• Vekt, apparat: 7,4 kg
• Mål på subwoofer (B x H x D): 

196 x 391 x 432 mm
• Vekt, subwoofer: 5,72 kg
• Mål på surroundhøyttaler (B x H x D): 

94 x 155 x 89 mm
• Vekt, surround-høyttaler: 0,65 kg
• Vekt, inkl. emballasje: 18,22 kg

Effekt
• Strømforsyning: 200-240 V, 50/60 Hz
• Effektforbruk i standby: < 5 W
•
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howView
ed ShowView-systemet trenger du bare å 

rogrammere videospilleren med et ShowView-nummer 
 én enkelt kode på opptil ni sifre (vanligvis færre) som 
tår oppgitt ved siden av hvert TV-program i de fleste 
rogramoversikter.

V-inngang foran
V-inngang foran gjør det mye enklere å koble til 
ksterne enheter som lydutstyr, spill og videokameraer. 
et er den enkleste måten du kan få en ekstraordinær 

ydopplevelse eller en altoppslukende spillopplevelse på.

tt-trykks opptak
egynn innspillingen ganske enkelt ved å trykke på 
EC/OTR-tasten. Hvis Direkteinnspilling* er aktivert, vil 
VD-/videospilleren automatisk finne fram til kanalen 

om fjernsynsapparatet er innstilt på, og spille inn fra 
en samme kanalen.* Bare tilgjengelig i Europa.

inema Center Speaker™
jenskap og få den virkelige kinoopplevelsen hjemme i 
in egen stue med Cinema Center Speaker™. Med 
edre lyd i større deler av rommet som kommer fra fire 
øyttalerelementer som peker i flere retninger, og en 
øyfrekvent diskanthøyttaler som er nøyaktig plassert i 
orskjellige vinkler, får du en bedre dybde i lyden med et 
lart skille mellom forgrunn og bakgrunn og handling og 
ialog. Naturlig og krystallklar lydgjengivelse skapes 
ed de revolusjonerende nye 2-tommers 

ulltonehøyttalerne som gir en fantastisk "gjennom 
kjermen"-opplevelse som ikke bare skaper følelsen av 
 være på kino, men i selve filmen.

TS Digital Surround
TS gir overlegen surround-lyd til DVD-filmene dine.

olby Digital Surround
olby Digital og DTS, verdens ledende standarder for 
igital flerkanalslyd, etterligner ørets naturlige måte å 
ehandle lyd på, og du får dermed en enestående, 
omlig og realistisk surround-lyd.

olby Pro Logic
olby Pro Logic, fra verdenskjente Dolby Laboratories, 
tterligner ørets naturlige måte å behandle lyd på, og du 
år dermed en enestående 5.1-kanals surround-lyd fra 
tereoopptak.

x klasse D digital forsterker
år deg gjelder perfekt lyd, finnes det ikke rom for 

orvrengning. Digitale forsterkere genererer mye mindre 
arme enn standard analoge forsterkere, noe som gir 
om for mindre kabinetter. Philips Class D Amplifiers™ 
ir dramatisk forbedret lydkvalitet over de digitale 
orsterkerne som brukes av konkurrentene siden de er 
tformet for å kontrollere og redusere EMI (Electro 
agnetic Interference). I tillegg bruker Class D 

mplifiers™ en lukket sløyfe-design som undertrykker 
orvrengning og tap av lydkvalitet. Det generelle 
esultatet er forbedret lydytelse fra en mye mindre 
akke.

ilmer og VHS i flere formater
vspilling av flere formater gjør at du kan spille av de 
leste plateformater og VHS-bånd for maksimal 
ompatibilitet og seerglede.

Musikk i flere formater
Muligheten for avspilling i flere formater gjør at du kan 
spille av de fleste plateformater for maksimal 
platekompatibilitet og lytteopplevelse.

Bilde-CD (JPEG)
Muligheten for avspillingen i flere formater gjør at du 
kan vise bilder i din egen stue og spille av de fleste 
plateformater for maksimal platekompatibilitet og 
visningsopplevelse.
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