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• Uitgangsvermogen 6 x 75 watt (RMS).
• Vier drieweg satellietluidsprekers.
• 5 CD-wisselaar voor SACD, CD, DVD, MP3 en DPL II.
• Cinema Center SpeakerTM met vijf, onder verschillende

hoeken geplaatste, luidsprekers.
• Twin SubTM bass luidspreker is geïntegreerd in de

luidsprekerzuilen.
• Seating control, instellen van optimale weergave in

persoonlijke luisterpositie.



Tuner
- Digitale tuner voor AM en FM met 40 voorkeurzenders.
- Twee golfbereiken, middengolf en FM-band.
- AM raamantenne voor selectieve ontvangst van midden-

golfzenders.
- RDS (Radio Data System) is een Europees informatie-

systeem voor FM zenders. Hiermee kan o.a. zendernaam,
programmatype, nieuws en verkeersinformatie worden ont-
vangen. Deze informatie wordt op het FTD informatie-
scherm weergegeven.

Versterker
- Zes krachtige digitale HiFi-versterkers met elk 75 watt uit-

gangsvermogen (RMS) voor front L/R, centre, surround L/R
en subwoofer.

- Surround Control: Dolby Digital, DTS, Matrix surround en
MPEG,Virtual Surround)

- Digital Sound Control: Classic, Rock, Jazz, Digital, Concert,
Drama,Action en Sci-Fi.

- Met Dolby Pro-Logic II wordt van twee kanalen stereo 5+1
kanalen surround sound gemaakt.

- Hoge- en lage-tonen regeling.
- Om dialogen helderder en transparanter te maken, heeft de

versterker een ´Clear Voice´ schakeling. Door deze
schakeling worden alle spraaksignaalfrequenties (1-3 kHz) uit
alle kanalen naar de centre luidspreker geleid, zonder dat
het surround effect wordt aangetast.

- Persoonlijke kamerinstelling. Hiermee is het mogelijk de
geluidsweergave zo optimaal mogelijk in te stellen voor de
persoonlijke luisterpositie.

5 CD-wisselaar
- De 5 CD-wisselaar is geschikt voor het afspelen van Video-

CD's, DVD+RW, Audio CD's, CD-R , CD-RW, SACD en
 MP3-CD's.

- Weergave van MP3 CD's met bit-rate van 32, 56, 64, 96, 128,
256 kbps en ook geschikt voor het weergeven van MP3
CD's met een variabele bit-rates.

- Kinderslot.
- Herhalen A-B.
- Resume, slow motion.

Luidsprekerset
- De luidsprekerset is speciaal voor deze receiver ontworpen.

De front- en centre luidsprekers zijn magnetisch af-
geschermd zodat deze direct in de nabijheid van een TV
geplaatst kunnen worden. De voor en achter luidsprekers
zijn drieweg luidsprekers met ribbon tweeters.

- De centre luidspreker geeft een breed geluidsbeeld door dat
de vijf luidsprekers onder een verschillende hoek zijn
geplaatst. Meer diepte in het geluid door een duidelijk
onderscheid tussen het achtergrond geluid en de geluiden
van dialogen. Een natuurlijk en helder geluid wordt gepro-
duceerd door the 2" full range luidsprekers.

- De subwoofer is geïntegreerd in de luidsprekerzuilen.

Instelling luisterpositie
- Het is mogelijk de optimale geluidsweergave in te stellen

voor de gewenste luisterpositie.
- Directe instelling met de joystick op de afstandsbediening.
- Een 3D luidsprekerinstelling mogelijk op de vorm van de

kamer.

Aansluitingen
Audio in/uit
- AUX,TV-in : 2 x cinch
- Line-uit : 1 x cinch
- Subwoofer-out : 1 x cinch
Audio in/uit (digitaal)
- Optisch-in : 1 x toslink
- Optisch-uit : 1 x toslink
Video-in/uit
- TV Scart uit : scart
- S-Video : 1x hosiden
- Monitor-uit (YUV) : 3x cinch
Luidsprekers
- Front L/R : 4 x click-fit
- Centre : 2 x click-fit
Overige
- Hoofdtelefoon : 1 x jack/6,3 mm (front)
- Microfoon : 1 x jack/6,3 mm (front)
- Antenne 75 ohm : IEC (coax)

Algemeen
- Klok met wekfunctie en sleeptimer.

Meegeleverde accessoires
- Luidsprekerset bestaande uit vijf luidsprekerboxen.
- Subwoofer in luidsprekerzuilen.
- Scart/scart kabel.
- Cinch/cinch kabel.
- Audio kabel cinch/cinch.
- Raamantenne.
- Afstandsbediening.
- 2 x Batterij 1,5 V (Philips R06).
- Gebruiksaanwijzing in diverse talen, waaronder

Nederlands.
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Technische gegevens

Tuner
Afstemming : digitaal PLL
Golfbereiken

MG : 531 - 1602 kHz
FM : 87,5 - 108,0 MHz

Signaal/ruis verhouding
stereo : 55 dB
mono : 60 dB

Vervorming,THD
stereo : 0,3 %
mono : 0,85 %

Kanaalscheiding bij 1 kHz : 35 dB

Versterker
Uitgangsvermogen RMS

front : 2 x 75 W (4 ohm)
centre : 1 x 75 W (4 ohm)
surround : 2 x 75 W (4 ohm)

Vervorming THD (1 kHz, 5 W) : 0,05 %
Vermogensbandbreedte : 20 Hz - 20 kHz

(-3 dB)
Signaal/ruis verhouding (gewogen): > 82 dB
Kanaalscheiding (bij 1 kHz) : > 55 dB
Lage tonen regeling : 100 Hz, +/- 9 dB
Hoge tonen regeling : 10 kHz, +/- 9 dB
Ingangsgevoeligheid : 250 mV/47 kohm
Video-in/uit (CVBS) : 1 Vtt/75 ohm

Algemeen
Netspanning : 220 V,50 Hz,+/- 10%
Opgenomen vermogen (max.) : 215 W
Stand-by vermogen : < 1 W
Display : twee LCD displays 

helderheid instelbaar 
in twee stappen

Afstandsbediening : met joystick
Gewicht : 14 kg
Afmetingen (b x h x d) : 435 x 96 x 357 mm
Uitvoering : zilver
EAN code : 87 10895 74204 7
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