
Az ábrándok megvalósulása

Philips szórakoztató elektronika: 
túl minden várakozáson 
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Magától értetõdõ mûködés
széles körû kompatibilitás  

Egyszerû üzembehelyezés 
1. Csatlakoztassa a jelforrást, és kapcsolja be! 

(A projektor automatikusan illeszti önmagát a csatlakoztatott jelforráshoz.)
2.  A magától értetõdõ és a képernyõn megjelenõ menüben állítsa be a képet 

kívánsága szerint! 
3.  Aztán dõljön kényelmesen hátra! Kezdõdik a mûsor. 

Kezdõdik a mûsor!
Csak két jellemzõt emelünk ki, ami a Philips házimozi projektorokat
igazán naggyá teszi: a kiváló képi megjelenítés és az egyszerû használat.
Széles körû csatlakoztathatóságuk, az otthon stílusához illõ kialakításuk,
és egyszerû kezelhetõségük szintén nem elhanyagolható jellemzõk. 
Ezt nyújtják a házimozi projektorok hagyományosan elegáns
kialakításuk mellett.

A Philips Bogart Matchline, az Astaire Deluxe és az Astaire házimozi
projektor számos különbözõ video jelforráshoz, például DVD-hez,
videómagnóhoz, TV-hez, PC-hez, digitális kamerához és
játékkonzolokhoz egyaránt könnyen csatlakoztatható. 

A kép, amit keresett 
Számos beépített képjavító funkció gondoskodik a lehetõ legjobb
képminõségrõl, származzék az akár mûsoros kazettáról vagy digitális
DVD lemezrõl. Ilyen fejlett képjavító funkció többek között a Philips
által bevezetett CrystalClear technológia.

Nézze meg a saját szemével: nyomja meg a távirányítón 
a ‘CrystalClear’ gombot, és lásson csodát! 
A Bogart MatchLine és az Astaire Deluxe is a CrystalClear
technológiával mûködik. 

CrystalClear nélkül CrystalClear technológiával 
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A hordozható élmény 
Házastársa másik programot akar nézni, mint Ön?
Egyedül akar videojátékot játszani? Semmi baj, csak fogja
a projektort, és vigye át a hálószobába, vagy ahova
akarja. Bárhol élvezheti az elektronika nyújtotta
szórakozási lehetõségeket. 
A Bogart Matchline és az Astaire házimozi projektorok
már ránézésre is más kialakításúak, de mindkettõ a high-
tech és a klasszikus, mégis modern esztétikum ötvözete.
Megjelenésük semmiképpen sem marad el más Philips
szórakoztató elektronikai termékek mögött, így
harmonikus, korszerû kialakításuk tökéletesen illeszkedik
a technológiai fejlõdéshez. 

Bogart Matchline
• Szélesvásznú felbontás 1024 x 576
• CrystalClear képminõség 
• Különösen nagy kontrasztarány (1800:1)
• 2D trapéztorzítás kiegyenlítés 
• SuperZoom (2.4x)

• Valós 16:9 
• CrystalClear képminõség 
• Kiváló kontrasztarány (600:1) 
• 2D trapéztorzítás-kiegyenlítés 
• SuperZoom (2.5x)

Astaire
• Valós 16:9 
• Nagy kontrasztarány (400:1) 
• Digitális zoom 
• Különösen csendes üzem (29dB) 

Astaire Deluxe Torzításmentes képalkotás 

A projektornak nem kell többé merõlegesen vetítenie a
képet a falra, hogy arányos képet adjon. Vetíthet jobbra
vagy balra, felfelé vagy lefelé. A projektorba beépített
Philips korrekciós rendszer, a 2D trapéztorzítás-
kiegyenlítés* segítségével bármilyen szögtorzítás teljesen
merõleges képpé alakítható, így a projektort saját igénye
szerint bárhová elhelyezheti. 

2D trapéztorzítás-
kiegyenlítés nélkül

2D trapéztorzítás-
kiegyenlítéssel
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Astaire
Astaire Deluxe
Bogart Matchline
mûszaki leírás 

A Philips garancia 
A Philips minden fejlett szórakoztató elektronikai
projektora hordozható, megbízható és
felülmúlhatatlan teljesítményt nyújt - mindezt egy sor
technológiai innováció révén. Ezen fejlesztések
eredménye képpen lenyûgözõ és kényelmesen,
bárhol élvezhetõ élményben részesül. Lehet ennél
többet várni egy cégtõl, amely vezetõ szerepet
játszik az audió- és videótechnológiában?

Különösen széleskörû kompatibilitás  
A DVD-lejátszók és a surround audió rendszerek
mellett a Bogart Matchline, az Astaire Deluxe és az
Astaire projektorok új, értékes tagjai a Philips
innovatív házi szórakoztató elektronikai
termékcsaládjának. Kellemes szórakozást kívánunk a
jelenleg kapható legnagyobb, legszélesebb és
leglaposabb képhez! 

w w w . c e . p h i l i p s . c o m

Astaire Astaire Deluxe Bogart MatchLine 
Típusszám LC6281 LC6285 LC7281/00 
Képmegjelenítõ eszköz 3* 0.5" 16:9 LCD 0.7" DMD (DDR) 
Fényesség 800 ANSI lumens 1,000 ANSI lumens 800 ANSI lumens 
Csökkentett fényerõ SmartDimmer üzemmódban - - 700 ANSI lumens 
Kontrasztarány 400:1 600:1 1800:1 
Felbontás széles wVGA (854 x 480) Eredeti felbontás XGA (1024 x 768); 1024 x 576 (16:9) 
Felhasználó által cserélhetõ 150 W-os UHP izzó, felhasználó által cserélhetõ  150 W-os rövid-ívû 
Izzó élettartama 6000 óra (átlagos élettartam) 2000 óra (átlagos élettartam)

Lencse F2.2, f = 21.8 mm F1.6~1.9, f = 16.8~20.9 mm F2.44~2.69, f = 28.8~34.5 mm  
Állandó fókusztávolság manuális zoom  (x 1.24), manuális fókusz manuális zoom  (x 1.2), manuális fókusz 

Vetítési távolság 1.5 m (4.9') ~ 12 m (39.4') Vetítési távolság 1.2 m (3.9') ~ 12 m (39.4') 
Képátmérõ 37" ~ 297" Képátmérõ 31" ~ 386" Képátmérõ 22.4" ~ 268.5" (16:9); Képátmérõ 24.4" ~ 292.5" (4:3) 

A bemeneti jelek lehetnek
Video PAL: B, D, G, H, I, M, N, NTSC: 3.58, 4.43, SECAM: B, D, G, K, K1, L 

S-Video (Y/C) 
Komponens videó bemenet (YPbPr, RGB Sync, RGsogB) komponens videó bemenet  (YPbPr, RGB sync.)

EDTV/HDTV vvideó bemenet  (480p, 576p, 720p/(50/60), 1035i/(30), 1080i/(25/30/AUS), 1080p/(30)                        EDTV/HDTV videó bemenet (480p, 576p, 720/60p, 720/50p, 1035i, 1080/60i, 1080/50i) 
Számítógép max  XGA / 75 Hz; H-sync. 30~72kHz, V-sync. 56~85Hz max  SXGA / 60 Hz; H-sync. 30~72kHz, V-sync.56~85Hz max SXGA / 75 Hz; H-sync. 15~100kHz, V-sync. 43~120 Hz 
Bemeneti csatlakozók  
Videó 1 x CVBS (RCA), 1 x S-Video (Y/C DIN), komponens videó  (4*RCA) 
Számíógép 1 x 15p. D-Sub 
Audió 2 x RCA - 
Beépített hangszórók 2 W mono - 
Hallható zaj 29 dB(A) 32 dB(A) at SmartDimmer üzemmódban

Elmozdulás vezérelt sorpárosodás csökkentési funkció  CrystalClear (képjavító technológia kontúros, éles kép létrehozására), bemutató üzemóddal és Intelligens élsorpárosodás csökkentéssel 
Mozifilm üzemmód érzékelés (3:2 legördülõ) mozifilm üzemmód érzékelés  (3:2/2:2 legördülõ) 

Smart Picture (6 elõre tárolt képbeállítás, játék-, természet és rajzfilmekhez valamint sportközvetítésekhez, videójátékokhoz és Internethez optimalizált képminõség)  
- Kép a képben (két különbözõ csatorna megjelenítése egyidõben, minden kombináció lehetséges)

Color Tracking (automatikus színkövetés, amely a használt bemenet típusától - videó vagy számítógép - függõen automatikusan optimalizálja a képet a természetes színnek megjelenítéséhez) 
SmartSet (automatikus képminõség optimalizáció) 

SmartSave (automatikus készenléti állapotba kapcsolás az izzó élettartamának megnövelésére)  
CE (‘COMPASS’) felhasználói felület  

- SuperZoom 2.5x (1.24 x optikai + 2x digitális) SuperZoom 2.4x (1.2 x optikai + 2x digitális) 
-                                                                                                -                                                      SmartDimmer (a túlzott fényességet és a hallható zajt csökkentõfunkció) 

Digitális zoom (1, 4, 9,16szoros), digitális képkimerevítés , digitális trapéztorzítás-korrekció (vertical +/-16o) digitális zoom  (1, 4, 9, 16 szoros), digitális képkimerevítés, digitális 2D trapéztorzítás- korrekció  (vízszintes + függõleges  +/16o)
Méretek 334 x 106 x 271 mm (13.1" x 4.2" x 10.7")  (szélesség x magasság x mélység) 235 x 70 x 195 mm (9.2" x 2.7" x 7.6") (szélesség x magasság x mélység) 
Nettó súly 3.7 kg (8.2 lbs) 1.6 kg (3.5 lbs)

Üzemi feszültség AC100-120/200-240 V, 50/60 Hz 
Teljesítményfelvétel 210 W 168 W at SmartDimmer üzemmódban 
Készenléti teljesítmény < 2 W < 12 W 
Hõmérsékleti tartomány  
Üzemi +5 to +35 oC (+41 to +95 oF) 
Tárolási -10 to +60 oC (14 to +140 oF) 
EMC/EMI FCC B osztály  

Szállított tartozékok távirányító RC282608 fluoreszkáló gombokkal távirányító RC282607  fluoreszkáló gombokkal 
Alkaline batteries for remote control 

Alkáli elemek a távirányítóhoz Hálózati kábel Hálózati kábel (1.8 m) 2* Hálózati kábel  (1.8 m) - amerikai válozat, európai változat  
D-Sub to D-Sub csatlakozó kábel  (1.8 m) 

A/V csatlakozó kábel  (1.8 m) 3*RCA to 3*RCA között videó csatlakozó kábel  (1.8 m) 1*RCA to 1*RCA között 
S-Video csatlakozó kábel  (1.8 m)  Y/C DIN 

- Komponens kábel (1.8 m) 4*RCA to 4*RCA között
- SCART/RCA komponens videó adapter 

SCART adapter 
- CrystalClear matrica

Lencsevédõ
Nyomtatott használati útmutató  (8 nyelven, UK, D, F, E, PT, NL, I, kínaiul) 

Quick Setup kártya 
Garancia kártya + borítékok  

Rendelhetõ tartozékok 150W-os tartalék izzó  (LCA3122/00) 150W-os tartalék izzó (LCA3127/00) 
Tok  (LCA1130/00) - 

Mennyezeti tartó  (LCA2214/00) Mennyezeti tartó  (LCA2218/00)

Használati utasítások USA - LC6281/17 - 8675 062 81179 USA - LC6285/17 - 8675 062 85179 USA / Európa /Kína / RoW - LC7281/00 - 8675 072 81009 
Európa / RoW - LC6281/40 - 8675 062 81409 Európa / RoW - LC6285/40 - 8675 062 85409 

UK - LC6281/45 - 8675 062 81459 UK - LC6285/45 - 8675 062 85459 
Kína - LC6281/48 - 8675 062 81489 Kína - LC6285/48 - 8675 062 85489 
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