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Tuner/modtagelse/transmission
• DVB: Jordbaseret
• Demoduleringstype: COFDM 2K/8K, MPEG-2 

DVB kompatibel, MPEG-4 DVB kompatibel, 
Netværk: MFN/SFN, QAM, QPSK

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

Tilslutningsmuligheder
• Terrestrisk antenne tilslutning: RF-indgang, IEC 

169-2, RF-udgang, (bypass) IEC 169-2
• Video-udgang - digital: HDMI
• TV-udgang - SCART: Lyd L/R, CVBS, RGB
• Video SCART-udgang: Lyd L/R, CVBS
• VCR SCART-indgang: Lyd L/R, CVBS, RGB
• Lydudgang - analog: Lyd V/H (phono)
• Lydudgang - digital: Koaksial (phono), Optisk 

(TOSLINK)
• USB: USB 2.0

Komfort
• Børnebeskyttelse: Børnesikring + forældrestyring
• Brugervenlighed: Elektronisk programguide, 

Visning på skærmen
• Skærmtype: 4-ciffer display
• Nem installation: ACI (Automatic Channel Install), 

Automatisk søgning
• Forældrestyring: Lås med PIN-kode
• Programmérbare timere: 8
• Angivelse af signalstyrke
• Brugerflade: 7 dages elektronisk programguide, 

Automatisk programlisteopdatering, 
Undertekster på flere sprog, Now & Next 
programguide, On-Screen Display på TV, 
Software-opgradering via antenne, TV- og 
radiotilstand

Audio Playback
• Komprimeringsformat: MP3
• Afspilningsmedie: USB-flash-drev

Stillbilledafspilning
• Billedkomprimeringsformat: JPEG
• Afspilningsmedie: USB-flash-drev

Videodekodning
• Formatforhold: 16:9, 4:3 Letterbox, 4:3 Pan Scan
• Komprimeringsformat: MPEG-4 (HD), MPEG-4 

(SD), MPEG-2 MP@HL (high definition), MPEG-2 
MP@ML (standard definition)

• Opløsning: op til 1920 x 1080 interlaced
• Beskyttelse af kopi/indhold: HDCP på HDMI

Lyddekodning
• Lydsystem: Dolby Digital, Multikanal downmixing, 

Stereo, Mono
• Komprimeringsformat: Dolby Digital Plus 

(Enhanced A, Dolby Digital, MPEG4 HE-AAC, 
MPEG4 LC-AAC, MPEG Layer I/II, MP3

Strøm
• Lysnet: 230 V, 50 Hz
• Strømforbrug: 10 W
• Lavt strømforbrug (ECO): <2 W

Dimensioner
• Mål på produkt (B x H x D): 360 x 55 x 220 mm
• Emballagemål (B x D x H): 480 x 290 x 120 mm
• Vægt: 2 kg
• Vægt inkl. emballage: 3,2 kg

Tilbehør
• Medfølgende tilbehør: HDMI-kabel, Netledning, 

Fjernbetjening, Brugervejledning, Lynhåndbog
• Batterier: 2 x AAA-størrelse
•

Digital terrestrisk modtager
  

Specifikationer

Udgivelsesdato  
2009-01-22

Version: 2.0.13

12 NC: 8670 000 41157
EAN: 87 12581 43382 6

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker 
tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres 
respektive ejere.

www.philips.com
DTR5

Interess

High defi
TV-program
definition-st
at modtage
definition-p
high definit
1920 x 108
mere leven

HDMI-ud
HDMI er e
digital HD-v
undgå konv
perfekt bille
bagudkomp

Dolby Di
Dolby Digit
lydstandard
menneskeli
oplever en f
realistisk ru

USB-afsp
Sæt blot din
digitale mu
enheden. N
med familie

Elektroni
Du vil vide, 
næste syv d
yndlingspro
aftener elle
af TV-statio
samler prod
tilgængelige
skal blot åb
fjernbetjeni
giver dig ov
dage.

Lavt strø
Du vil gerne
reducere st
regninger b
strømforbru

EasyLink
Du vil ikke 
dine produk
EasyLink via
fjernbetjeni
systemet på
enheder. Ea
overføre sys
på STB-fjer
relevante si
kompatible
010/12

ante pro

nition-pro
mer er nu 
andard, og 
 disse signa
rogrammer,
ion-program
0 pixel, hv

de billede p

gang
n direkte di
ideo samt 
ertering til 
d- og lydkva
atibelt med

gital surro
al, verdens 
er, bygger p
ge øre anve
antastisk su
mvirkning.

ilning
 enhed i US
siknumre og
u kan du n
 og venner.

sk progra
hvilke prog
age, så du 
grammer. D
r lave planla
nerne, og n
uktet infor
 i menuen, 
ne menuen
ngen for at 
erblik genne

mforbrug
 være med

rømforbrug
liver mindre
g på < 2 W

 via HDM
bruge flere 
ter i dit hom
 HDMI-CE

ngen til at b
 én gang) d
syLink brug
temkomma
nbetjeninge
gnaler til TV
 enheder.
grammer
begyndt at blive vist i high 
kun en HD-modtager er i stand til 
ler. Sammenlignet med standard 
 der er på 720 x 576 pixel, har 
mer en billedkvalitet på op til 
ilket giver et meget skarpere og 
å skærmen.

gital tilslutning, der kan overføre 
digital multi-kanal lyd. Ved at 
analoge signaler leverer det en 
litet, helt uden støj. HDMI er fuldt 
 DVI.

und
førende digitale multi-kanal 
å de samme principper, som det 
nder til behandling af lyd. Du 
rround-lyd af høj kvalitet med en 

B-porten på din settop-boks. Dine 
 billeder gengives direkte fra 
emt dele dine bedste øjeblikke 

mguide 7d
rammer der kommer i dag og de 
ikke går glip af dine 
et gør du ved at planlægge dine 
gte optagelser. Dataene udsendes 
år disse data er tilgængelige, 
mationerne og gør dem 
så du nemt kan finde dem. Du 
 eller trykke på knappen EPG på 
få adgang til programguiden. EPG 
m en oversigt for de næste syv 

 til at beskytte miljøet ved at 
et, samtidig med at dine el-
. Produktet kan også skifte til lavt 
, når du slukker for produktet.

I-CEC
fjernbetjeninger til at betjene alle 
e entertainment-økosystem. Med 
C kan du bruge STB-
etjene (f.eks. tænde/slukke 
e andre HDMI-CEC-kompatible 
er standard HDMI-kablet til at 
ndoer. Når du trykker på en knap 
n, sender den automatisk 
'et eller andre HDMI-CEC-
dukter

http://www.philips.com

