
 

 

Philips
Digital terrestrisk 
modtager

DTR230
Gratis digitalt TV

Digital receiver med reduceret energiforbrug
Nyd den forbedrede billed- og lydkvalitet for digitale udsendelser med adgang til nye 
ekstrakanaler. Alle dine TV-programmer leveres til dig i et elegant og kompakt design med 
forbedret energiforbrug.

Adgang til digitale udsendelser
• Få adgang til gratis digitale TV- og radiokanaler

Fantastisk audio- og videokvalitet
• Indbygget Pulse Killer chip neutraliser interferens
• RGB-udgang på SCART
• Digital lydudgang til surround-lyd

Nem at anvende
• Lavt strømforbrug til en miljøvenlig livsstil
• Hurtig og automatisk installation af nye kanaler
• 7 dages elektronisk programguide til TV-oversigt
• 2 SCART-stik til tilslutning af dit TV og en anden kilde



 Lavt strømforbrug

Du vil gerne være med til at beskytte miljøet ved at 
reducere strømforbruget, samtidig med at dine el-
regninger bliver mindre. Produktet kan også skifte til 
lavt strømforbrug på < 2 W, når du slukker for 
produktet.

Pulse Killer chip
Elektrisk interferens neutraliseres af en indbygget 
PKC-chip

Digital lydudgang
Med en digital lydudgang kan du fordybe dig i det 
program, du ser, og nyde den surround-lyd, der 
udsendes i TV-programmet. Du skal blot tilslutte et 
kabel fra det digitale lydudgangsstik (stikket kan være 
phono eller optisk afhængigt af produktet), så 
udsendes de digitale lydsignaler i programmet via det 
Dolby Digital-certificerede hjemmebiografsystem 
(eller en lydforstærker), hvor de viderebehandles til 
en 5.1-lydoplevelse på højttalerboksene.

Gratis TV-kanaler
Vil du blive ved med at se alle de traditionelle, 
offentligt udsendte programmer - nu i digital kvalitet 
- samt alle de nye kanaler, der er blevet tilgængelige 
efter overgangen til digitalt signal. Det er gratis, og du 
behøver ikke noget abonnement.

Automatisk installering og opdatering
Med introduktionen af digitalt, jordbaseret TV er der 
kommet flere tilgængelige kanaler. Kanalernes 
placering kan også blive byttet rundt midlertidigt 
under overgangen til digitalt signal. Hvis du vil sikre, 
at du altid har adgang til alle tilgængelige kanaler, er 
det vigtigt, at produktet er i stand til at scanne efter 
og installere nye kanaler automatisk. En meget 
følsom tuner i dette produkt scanner efter nye 
kanaler på netværket, når produktet slukkes. Når 
der registreres en ny tjeneste, bliver den automatisk 
opdateret og gemt på listen over kanaler.

7 dages elektronisk programguide
Vil du gerne se TV-oversigten for i dag eller for hele 
ugen? På denne måde går du ikke glip af dine 
yndlingsserier, når du planlægger dine aftener eller 
laver planlagte optagelser. EPG-oplysningerne er en 
del af datatransmissionen. Når de er tilgængelige 
bruger denne receiver dem til at sammensætte 
programdetaljerne for den kommende uge og 
opstiller dem i et brugervenligt format. Du kan få 
adgang til EPG via menuen eller ved at trykke på 
EPG-knappen på fjernbetjeningen.

2 SCART-forbindelser
2 SCART-stik giver dig mulighed for at tilslutte 2 
enheder samtidigt. Det ene stik er til TV'et og det 
andet kan bruges til en DVD-optager eller en 
videooptager til optagelse af TV-indhold. Du kan 
også tilslutte en afspilningsenhed som f.eks. en DVD 
eller Blu-ray-afspiller. Du skal blot tilslutte SCART-
stikkene til den ønskede enhed med et SCART-kabel 
for at aktivere transmissionen af videosignalerne.
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Vigtigste nyheder
• Formatforhold: 16:9, 4:3 Letterbox •
Tuner/modtagelse/transmission
• DVB: Jordbaseret
• Demoduleringstype: COFDM 2K/8K, MPEG-2 

DVB kompatibel, Netværk: MFN/SFN, QAM, 
QPSK

• Indgangsfrekvensområde: 174 til 862 MHz
• Frekvensområde - gennemsløjfning: 47 - 862 MHz

Tilslutningsmuligheder
• Terrestrisk antenne tilslutning: RF-indgang, IEC 

169-2, RF-udgang, (bypass) IEC 169-2
• TV-udgang - SCART: Lyd L/R, CVBS, RGB
• Video SCART-udgang: Lyd L/R, CVBS
• Lydudgang - digital: Koaksial (phono)

Komfort
• Børnebeskyttelse: Børnesikring + forældrestyring
• Nem installation: Automatisk kanalindstilling
• Forældrestyring: Lås med PIN-kode
• Programmérbare begivenheder: 8
• Brugerflade: Automatisk programlisteopdatering, 

Now & Next programguide, Software-opgradering 
via antenne, TV- og radiotilstand

Videodekodning

• Komprimeringsformat: MPEG-2 MP@ML 
(standard definition)

• Opløsning: op til 720 x 576 interlaced

Lyddekodning
• Lydsystem: Dolby Digital bitstrøm ud, Stereo, 

Mono
• Komprimeringsformat: MPEG Layer I/II

Strøm
• Lysnet: 230 V AC/50 Hz til 12 V DC
• Strømforbrug: 5 W
• Standby-strømforbrug: <1 W

Mål
• Mål på produkt (B x H x D): 

199,4 x 33,4 x 95,1 mm
• Emballagemål (B x D x H): 260 x 175 x 60 mm
• Vægt: 0,4 kg
• Vægt inkl. emballage: 1 kg

Tilbehør
• Medfølgende tilbehør: Fjernbetjening, 

Brugervejledning, Lysnetadapter
• Batterier: 2 x AAA
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