
otalt uppslukad av film
T
Är du trött på alla olika lådor som trängs under din TV? Med Philips lösningar för DVD-
/VCR-hemmabiosystem kan du nu spela in och spela upp musik och film från i stort sett 

alla skivformat i ditt eget vardagsrum.

Ultimat bekvämlighet
• ShowView för snabb och enkel programmering
• AV-ingång på fronten ger enkel anslutning av externa enheter
• Inspelning med en knapptryckning

Överlägsen ljud- och videoprestanda
• Cinema Center Speaker™ för en realistisk bioupplevelse
• DTS Digital Surround för flerkanaligt surroundljud
• Dolby Digital för filmer och konserter med äkta surroundljud
• Dolby Prologic för surroundljud från stereokällor
• Avancerad Class D Amplifier™ ger mycket ljud i kompakt format

Praktiskt taget alla skivformat går att använda

• Filmer: DVD-, DVD+R/RW-, DVD-R/RW-, (S)VCD- och VHS-band
• Music: CD, CD-R/RW och MP3-CD
• Foton: Picture CD (JPEG)
Philips
DVD-/VCR-
hemmabiosystem
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Bild
• Bildförhållande: 4:3, 16:9

Ljud
• D/A-omvandlare: 24 bit, 96 kHz
• Distortion och brus (1kHz): 90 dB
• Equalizer-inställningar: Digital, Jazz, Optimal, 

Rock
• Frekvensåtergivning: 30–20 000 Hz
• Signal/brusförhållande: >120 dB (A-vägd)
• Ljudförbättring: Digital ljudkontroll 4 lägen
• Ljudsystem: Dolby Digital (AC-3), DTS, Matrix 

surround
• Uteffekt (RMS): 450 W

Högtalare
• Satellithögtalare: 2-vägs, Magnetiskt avskärmad 

front
• Frekvensområde för satellithögtalare: 

120–20 000 Hz
• Impedans för satellithögtalare: 4 ohm
• Drivenhet för satellit-högtalare: 1 piezo, 3 tums 

fullregisterwoofer
• Centerhögtalare: 2-vägs, Cinema Center-

högtalare, Magnetiskt avskärmad
• Frekvensområde (center): 120–20 000 Hz
• Centrumhögtalarimpedans: 4 ohm
• Drivenheter för centerhögtalare: 1,75 tums 

tweeter, 4x 2 tums mellanregisterwoofer
• Frekvensomfång för subwoofer: 30–120 Hz
• Subwooferimpedans: 4 ohm
• Subwooferdrivelement: 6,5 tums högeffektiv 

woofer

Videouppspelning
• Komprimeringsformat: MPEG1, MPEG2
• Uppspelningsmedia: DVD+RW, DVD+R, DVD-

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

• Skivuppspelningslägen: Repetera A–B, 
Repetering

• Rengöring av huvuden: Auto
• Typ av CD-inmatning: Släde
• Antal skivor: 1
• System för videouppspelning: NTSC, PAL
• System för videouppspelning: PAL
• Videoband: Turbo Drive-däck

Videoinspelning
• Maximal inspelningstid på DVD: 0 tim
• Inspelning: Direct Record, Radera, 

Enknappsinspelning
• Inspelningssystem: PAL

Ljuduppspelning
• Komprimeringsformat: Dolby Digital, DTS, MP3, 

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

CD-skiva
• Skivuppspelningslägen: Snabbt framåt/bakåt, 

Nästa/Föregående albumsökning, Nästa/
Föregående spårsökning, Repetera en/album/allt, 
Shuffle-uppspelning

• MP3-bithastighet: 112-320 kbps

Lagringsmedia
• Inspelningsmedia: VHS

Mottagare/mottagning/sändning
• Antenningång: 75 ohm koaxial (IEC75)
• Automatisk digital kanalsökning
• Autospara
• Antal snabbval: 40
• Frekvensband: FM-stereo, MW
• TV-system: PAL

Anslutningar
• Anslutningar på framsidan/sidan: Ljudingång v/h, 

CVBS in
• Andra anslutningar: Digital koaxial utgång, FM-

antenn, MW-antenn, SCART1 (CVBS, S-video/
RGB-utgång), SCART2 (CVBS, S-video/RGB 
ingång), TV-ingång (antennkabel)

Bekvämlighet
• Barnsäkert: Föräldrakontroll
• Skärmtyp: FTD (Fluorescent Tube Display), På 

skärmen
• Förinställda kanaler: 99
• Programmerbara händelser: 6
• Programmeringsperiod: 1 månad
• Programmering/timerförbättringar: Repeterad 

inspelning dag/vecka, Manuell timer, One Touch 
Recording, ShowView, VPS/PDC 
inspelningskontroll

• Fjärrkontroll: Flerfunktionell

Tillbehör
• Tillbehör: 1x centerhögtalare, 1x subwoofer, 2x 

satellithögtalare (front), 2x satellithögtalare 
(bak), Nätkabel, Koaxialkabel för antenn, FM/
MW-antenn, Snabbguide, Fjärrkontroll, SCART-
kabel, Bruksanvisning, Garantibevis

• Medföljande batterier: 2x Longlife AA

Storlek
• Centerhögtalarens mått (B x H x D): 

435 x 72 x 63 5 mm
• Centerhögtalare, vikt: 1,3 kg
• Förpackningens mått (B x H x D): 

580 x 469 x 540 mm
• Utrustningens mått (B x H x D): 

435 x 99 x 362 mm
• Vikt: 7,4 kg
• Lågbashögtalarens mått (B x H x D): 

196 x 391 x 432 mm
• Subwoofer, vikt: 5 72 kg
• Surroundhögtalarens mått (B x H x D): 

94 x 155 x 89 mm
• Surroundhögtalare, vikt: 0 65 kg
• Vikt inkl. förpackning: 18 22 kg

Övriga data
• Strömförsörjning: 200-240 V, 50/60 Hz
• Strömförbrukning i vänteläge: < 5 W
•
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howView
ed ShowView-systemet behöver du bara ange 

howView-numret när du vill programmera 
nspelningen. Det är en kod på högst nio siffror 
vanligtvis färre), som finns angiven bredvid 
rogrammen i de flesta TV-tidningar.

V-ingång på fronten
V-ingång på framsidan gör det mycket bekvämare att 
nsluta externa enheter som ljudutrustning, spel och 
ideokameror. Det är ett enkelt sätt att få en ny 
judupplevelse eller en uppslukande spelupplevelse.

nspelning med en knapptryckning
är du trycker på REC/OTR-tangenten startas 

nspelningen. Om du aktiverat "Direct Record"* 
ommer DVD-/videoinspelaren automatiskt att leta 
eda på den kanal som TV:n är inställd på och spela in 
et som visas.* Finns endast i Europa.

inema Center Speaker™
terskapa och få en realistisk bioupplevelse i hemmet 
ed Cinema Center Speaker™. Med fyra flerriktade 
oofers och en högfrekvenstweeter placerade i olika 
inklar får du ett bredare lyssnarspektrum. Du får även 
tt djupare ljud genom att frontljudet skiljs ut från 
akgrundsljudet och action från dialogen. Nya och 
evolutionerade 2-tums fullregister-woofers medför en 
aturlig och kristallklar ljudåtergivning. Den otroligt 
ealistiska upplevelsen gör att du får känslan av att inte 
ara vara på bio, utan att vara med i filmen.

TS Digital Surround
TS ger ett överlägset surroundljud till dina DVD-filmer.

olby Digital Surround
ftersom Dolby Digital och DTS, som är världens 
opuläraste standarder för digitalt flerkanaligt ljud, 
tnyttjar människoörats naturliga sätt att bearbeta ljud, 
pplever du surroundljudet med överlägsen kvalitet och 
erklighetstrogna ledljud.

olby Prologic
ftersom Dolby Prologic från världsberömda Dolby 
aboratories utnyttjar människoörats naturliga sätt att 
earbeta ljud upplever du surroundljud på 5.1-kanaler 
ed överlägsen kvalitet från stereoinspelningar.

x digital klass D-förstärkare
är det gäller perfekt ljud finns det inget utrymme för 

törningar. Digitala förstärkare genererar mycket 
indre värme än vanliga analoga förstärkare, och 
öjliggör mindre anläggningar. Philips Class D 
mplifiers™ ger betydligt bättre ljudkvalitet i digitala 
örstärkare än konkurrenternas lösningar, eftersom de 
r konstruerade för att kontrollera och reducera EMI 
Electro Magnetic Interference). Dessutom använder 
lass D Amplifiers™ en konstruktion med sluten krets 
om minskar distorsion och förlust av ljudkvalitet. 
lutresultatet är förbättrade ljudprestanda ur ett 
ycket mindre hölje.

ulti-Format-filmer och VHS
ulti-Format-uppspelning ger maximal kompatibilitet 

ch tittarglädje - du kan spela upp de flesta skivformat 
ch VHS-band.

ulti-Format-musik
Multi-Format gör att du kan spela de flesta 
skivformaten och få maximal skivkompabilitet och 
lyssnarupplevelse.

Picture CD (JPEG)
Multi-Format-kapaciteten gör att du kan titta på bilder 
bekvämt tillbakalutad i vardagsrummet och spela de 
flesta skivformaten med maximal skivkompabilitet och 
bildupplevelse.
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