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Desteklenen Ekran Çözünürlüğü

Görüntü/Ekran
• A/D çevirici: 10 bit, 54 MHz
• D/A dönüştürücüsü: 10 bit, 54 MHz
• Görüntü geliştirme: Siyah Seviyesi Kayması, Dijital 

Parazit Azaltma, Harekete uyarlanan titreşim 
engelleme, Aşamalı Tarama, Video üst örnekleme, 
Video geliştirme

Ses
• Ses Sistemi: Dolby Dijital, Dolby Dijital EX, Dolby 

Prologic II, Dolby Prologic IIx, DTS, dts ES, DTS 
Neo:6, DTS 96/24

• Ses Geliştirme: Tiz ve Bas kontrolü, Gece ayarı, 
Ses Gücü

• D/A dönüştürücüsü: 24 bit, 192 kHz
• Crosstalk (1kHz): 95 dB
• Bozulma ve Gürültü (1kHz): 90 dB
• Dinamik Aralık (1kHz): 98 dB
• Frekans tepkisi: 20-48000 Hz
• Empedans: 4 Ohm
• Maksimum güç girişi: 2,8 inç
• Hassasiyet: 0,88V +12dB ayarlanabilir
• Sinyal gürültü oranı: 108 dB (A Ağırlıklı)
• Çıkış gücü (RMS): 6 x 100W

Tuner/Alma/Verme
• Tuner Bantları: FM, FM Stereo, MW

• Kanal Sayısı: 40
• Otomatik dijital istasyon bulma
• Otomatik Hafızaya Alma
• RDS: Program Türü, İstasyon Adı
• DAB: III Bandı, L Bandı, Bilgi ekranı

Bağlanabilirlik
• Ön / Yan bağlantılar: Ses Sağ/Sol giriş, CVBS giriş, 

S-video girişi
• Kulaklık: 3,5 mm
• Diğer bağlantılar: HDMI girişi 2x, HDMI çıkış, 

Hoparlör Terminali Sol, Hoparlör Terminali Sağ, 
Hoparlör Terminali Merkez, Hoparlör Terminali 
Surround Sol, Hoparlör Terminali Surround Sağ, 
Hoparlör Terminali Surround Arka, Subwoofer 
çıkışı, 8 kanal multichannel girişi, Komponent 
Video Girişi 2x, Aşamalı Komponent Video çıkışı, 
S-Video/CVBS video çıkışı, Kompozit video 
(CVBS) çıkışı, 2,5 mm yuva üzerinden Scart 
Kontrol, S-Video/CVBS video girişi 3x, Analog ses 
Sol/Sağ girişi 3x, dijital koaksiyel girişi 3x, Dijital 
optik giriş, Analog ses Sol/Sağ çıkış 2x, Dijital 
koaksiyel ses çıkışı, DAB anteni, FM Anteni

Güç
• Güç kaynağı: 50/60 Hz, 220-240V
• Bekleme durumunda güç tüketimi: < 1 W

Aksesuarlar
• Aksesuarlarla Birlikte: DAB anteni, Scart 

kablosuna 6 cinch, scart kablosuna 6 cinch + pin8, 
Ses Kablosu, Koaksiyel dijital ses kablosu, FM/MW 
Anten, 4 kanal ses cinch kablosu, 3 kanal ses cinch 
kablosu, AC Güç Kablosu, Uzaktan Kumanda

• Piller dahil: 2x Uzun Ömürlü AA Pil

Boyutlar
• Set ağırlığı: 9 kg
• Set boyutları (G x Y x D): 435 mm x 89 

mm x 400 mm mm
• Ambalaj boyutları (G x Y x D): 600 mm x 219 

mm x 465 mm mm
• Ambalajla birlikte Ağırlık: 11,5 kg kg
•

• Video formatları
Çözünürlük Yenilemi hızı
480i  60Hz
480p  60Hz
576i  50Hz
576p  50Hz
720p 60Hz
1080i 60Hz
1080i  50Hz

• Bilgisayar formatları
Çözünürlük Yenilemi hızı
640 x 480  60Hz
800 x 600  60Hz
1024 x 768  60Hz
1280 x 768  60Hz
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eo Geliştirme
D'nin kullandığı SD (Standart 
lerinin çözünürlüğünü HD'ye 
ltebilir böylece daha keskin ve 
nde daha çok detay görebilirsiniz. 
ü çıkış sinyalleri HDMI (Yüksek 
ayüzü) aracılığıyla bir HD ekrana 
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e DTS ES
S ES, arka surround ses kanalları 
ijital ve DTS bit akışı olarak 
rmatlarıdır. Formatlar, 360 
leştirilmesi ve surround gezinme 
nallar içinde bir taraftan diğerine 

 kanallar üzerinden geliştirilmiş 
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karmanızı sağlar. Dahası, daha 
çeneğine sahip olursunuz; dağlar, 
 şartlarının engellemesiyle oluşan 
şırtılar geçmişte kalır. DAB radyo 
olduğundan radyolar program 
r karşılaşmalarının sonuçları gibi 
rafları ve hatta görüntüleri 
e aktarabilir. Radyo hiç bu kadar 

ifikatör
 Amplifikatör, en düşük çıkış 
s ölçümlerini vermek üzere 
Sınıf D Amplifikatördür. "Sıfır geri 
la UCD Audiophile Dijital 
ri en yüksek ses tutkunlarını dahi 
ormansına olanak sağlar.
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uma kullanır ve takviyeli şasi 
devresi geniş öznel dinleme 
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 ses yolundaki bileşenler dikkatle 
el ses performansı için uygundur..
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iği AV ekipmanınızın kullanımında 
mum kolaylık için basit ve kullanıcı 
.

http://www.philips.com

