
Multistandaard Receiver

FR 960

• Bioscoopgeluid in de woonkamer met Dolby Digital (AC3),

MPEG audio of Dolby ProLogic.

• Digital Signal Processor ‘Duet Core’ voor 

auto-ingangssignaaldetectie 

(Dolby Digital / MPEG / DPL / PCM), Dolby Virtual

Surround en digitale filtering voor subwoofersignaal.

• Continuous Calibration Bitstream d/a-convertors.

• 3 Digitale ingangen (DVD, SAT) en digitale uitgang 

(voor CD-Recorder).

• 3 Video-in / 2-uit (CVBS) en 6 audio-in / 2-uit.

• Uitgangsvermogen DIN 5 x 50 watt.

• FM / AM-tuner met RDS (EON) en 30 voorkeurzenders.

• Universele multibrand afstandsbediening.

• Vormgeving volgens Philips Harmonised Design.

• Afmetingen (b x h x d): 435 x 135 x 400 mm.
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Digitale Multistandaard Audio/Video
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FM tunersectie
Frequentiegebied : 87,5-108,0 MHz
Gevoeligheid : 1,4 [mu]V
S/N-afstand mono/stereo : 60/55 dB
THD mono/stereo : 0,3/0.85 %
Stereo kanaalscheiding : 35 dB
Image rejection : 100 dB

AM tunersectie
Frequentiegebied : 531-1602 kHz
Gevoeligheid : 1,5 V/m
S/N-afstand : 50 dB

Audiosectie
Uitgangsvermogen DIN, 6 ohm, 1 kHz

L/R/Center : 3 x 50 watt
Surround : 2 x 50 watt

Harmonische vervorming : 0,04%

Ingangsgevoeligheid
Audio bronnen : 220 mV/47 kohm
Phono : 5 mV/47 kohm

Uitgangsgevoeligheid
Audio bronnen : 250mV/1 kohm
Subwoofer pre-out : 0,8 V/1 kohm
Center pre-out : 2,5 V/1 kohm
Hoofdtelefoon : 3 V / 120 ohm

Overspraak L/R kanalen : 65 dB
Frequentiegebied : 10 Hz - 30 kHz
Signaal/ruisafstand : 80 dB

Vertragingstijden
Surround : 15-30 msec
Center : 1-5 msec

Videosectie
Ingangsniveau : 1,0 Vpp/5 ohm
Uitgangsniveau : 1.0 Vpp/75 ohm

Behuizing
Front : Harmonised Design
Huis : metaal
Gewicht : ca. 9 kg.

Aansluitingen achterzijde
Antenne-ingangen

Am : 1 x 2 schroef (aarde)
Fm : 1 x 75 ohm

Audio in : 6 x 2 cinch (phono, tv, vcr, sat,
CD, CD-R)

Audio uit : 2 x 2 cinch (tape/vcr, CD-R)
Video in : 3 x cinch (dvd, vcr, sat)
Video uit : 2 x cinch (tv, vcr)
Digitaal in : 1 x optisch (MPEG2,AC3, PCM)

: 2 x coaxiaal (MPEG2,AC3, PCM)
Digitaal uit : 1 x coaxiaal
Pre-amp uit : cinch, center en subwoofer
Luidsprekers uit : 3 x 2 schroef (front l/r, center),

click fit voor surround l/r
Cinemalink : RC 5/6 2 x cinch in/uit
AC uit : 2-maal

Meegeleverde accessoires
Afstandsbediening : multibrand incl. 2 AA batterijen
Kabels

Fm-antenne : lint 1 x
Am-antenne : lus 1 x
Scart audio adapter : 1 x
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TYPEBESCHRIJVING

Van stereo naar Digital Surround.
- Het uitstekende menselijke gehoor stelt ons in staat richting, breedte

en diepte te horen. Naast de bekende stereo installatie is Dolby
ProLogic populair. Hiervoor wordt door de filmmaker in een
‘gewoon’ stereo geluid extra informatie voor Center (stemmen) en
Surround (subtiele achtergrondgeluiden) gecodeerd. Met een Dolby
ProLogic decoder worden uit gewoon stereo, van tv, HiFi
videorecorder (met stereo speelfilm), laserdisc of DVD, twee extra
kanalen gehaald voor center en surround (mono over twee
luidsprekers).

- Sinds de komst van digitale bronnen zoals DVD en Satelliet heeft het
Digital Surround zijn intrede gedaan. Door de filmmaker wordt op
een bron (zoals DVD) niet alleen stereo en Dolby Surround gezet,
maar wordt ook het zogenaamde Digital Surround aangeboden. Met
een Dolby Digital/MPEG decoder worden van deze digitale
informatie zes geluidskanalen gemaakt: Stereo, Center, Surround
(links en rechts apart) en Subwoofer. Philips Digital Receivers hebben
al deze technieken in zich verenigd.

’Duet Core’ Digitale Signaal Processing.
- De toenemende digitalisering in de audiowereld en het feit dat

audio- en video- functionaliteit steeds meer naar elkaar toegroeien
stellen compleet nieuwe eisen aan audio/video-apparatuur.

- Philips speelt met de vooraanstaande positie van Semi Conductors
een toonaangevende rol voor wat betreft Digital Signal Processing.
Een goed voorbeeld is de ‘Duet’. Deze DSP, met een enorme
rekencapaciteit van 80 Mips (miljoen instructies per seconde), is het
centrale digitale rekenhart van de digitale receiver FR 960

- De toepassing van moderne technieken maakt het mogelijk de
apparatuur van vandaag al geschikt te maken voor de dag van
morgen. Digitale technieken in Philips Receivers maken het mogelijk
veel consumentvriendelijke automatismen te integreren zoals:
- Automatische detectie van de soort bron die digitaal binnenkomt

en het vervolgens inschakelen van de juiste decoder. Bijvoorbeeld
Dolby ProLogic (van de meeste stereo bronnen), Dolby Digital
AC3/MPEG audio (van bronnen als DVD en Digitale tv), PCM
audio (van CD), etc.

- Persoonlijke klankkleur kiezen (Equalizer Smart Sound).
- Een opname op CD-Recorder maken via de receiver.
- Nauwkeurig bepalen van het subwoofer signaal.
- Het toevoegen van kunstmatige rondom geluiden door Dolby

Virtual Surround (zonder surround luidsprekers).
- Het creëren van het ‘Hall’ surround effect (effect als in een grote

ruimte).

Cinema Link System Control Bus.
- Naast het kunnen bedienen van een apparaat is het beheersen van

meerdere apparaten in dezelfde opstelling nog belangrijker. Philips
introduceert daarom het Cinema Link System. Een communicatiebus
op apparaten uit de Harmonised Design lijn (inclusief DVD,VCR, tv).
Hierdoor is het mogelijk, door bijvoorbeeld de ‘Play’ knop van de
DVD te bedienen, dat alle relevante apparatuur automatisch wordt
ingeschakeld: DVD in Play, receiver in actie, tv aan in stand DVD.


