
Zanurz siê w œwiecie Domowej Rozrywki

Domowa rozrywka Philips:
niezapomniane prze¿ycia
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Intuicyjna obs³uga i wszechstronna
kompatybilnoœæ

£atwa instalacja
1. Pod³¹cz Ÿród³o obrazu, w³ó¿ wtyczkê zasilania do gniazdka sieciowego 

i w³¹cz  projektor (Pod³¹czone urz¹dzenie zostanie automatycznie wykryte) 
2. Ustaw parametry obrazu wed³ug swoich upodobañ, korzystaj¹c z wyœwietlanego 

na ekranie intuicyjnego menu  
3. A teraz... usi¹dŸ wygodnie i odprê¿ siê. Czas na pokaz!

Czas na pokaz!
Prostota obs³ugi i doskona³a jakoœæ wyœwietlanego obrazu, to
zaledwie dwa elementy, dziêki którym nowe projektory domowe
Philips s¹ naprawdê wspania³e. Do pozosta³ych mo¿na zaliczyæ
bogaty zestaw z³¹czy i wzornictwo pasuj¹ce do ka¿dego domowego
wnêtrza. Wszystko to otrzymujesz w standardzie, razem ze
wspania³ym wygl¹dem. 
Projektory Bogart Matchline, Astaire Deluxe i Astaire mo¿na szybko
i ³atwo pod³¹czyæ do niemal ka¿dego Ÿród³a obrazu, takiego jak
odtwarzacz DVD, magnetowid, telewizor, komputer, kamera
cyfrowa, czy konsola do gier.

Taki obraz chce siê ogl¹daæ
Projektory posiadaj¹ w swoim wnêtrzu zaawansowane uk³ady
wzbogacania obrazu. Jednym z nich jest opracowany przez firmê
Philips i doceniany przez fachowców uk³ad Crystal Clear. 
Dziêki niemu, a tak¿e za spraw¹ pozosta³ych rozwi¹zañ, obraz
p³yn¹cy z odtwarzacza DVD wyœwietlany jest w najwy¿szej mo¿liwej
jakoœci. 

SprawdŸ to osobiœcie: naciœnij przycisk ‘CrystalClear’ znajduj¹cy siê
na pilocie zdalnego sterowania i zobacz róznicê na w³asne oczy.
Uk³ad CrystalClear dostêpny jest w projektorach Bogart MatchLine 
i Astaire Deluxe. 

Bez CrystalClear Z CrystalClear
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Zabierz prze¿ycia ze
sob¹
Nie mo¿esz dojœæ do porozumienia, kto bêdzie ogl¹da³
telewizjê? Zatem weŸ pod rêkê projektor i zanieœ go do
sypialni lub gdziekolwiek zechcesz. 
W ten sposób prze¿ycia o prawdziwie kinowym rozmiarze
bêd¹ Ci towarzyszyæ w dowolnie wybranym przez Ciebie
miejscu. Projektory Bogart Matchline i Astaire posiadaj¹
swój w³asny, wyró¿niaj¹cy siê styl. £¹cz¹ w sobie
najnowoczeœniejsz¹ technologiê z ponadczasow¹ estetyk¹.
Ponadto ich wzornictwo doskonale wspó³gra z innymi
produktami Philips, tworz¹c harmonijn¹ i spójn¹ ca³oœæ.

Bogart Matchline
• Wyœwietlanie panoramiczne  (rozdzielczoæ:1024 x 576)
•  Uk³ad CrystalClear 
•  Ekstremalnie wysoki kontrast (1800:1)
•  Korekta trapezowatoœci 2D 
•  SuperZoom (2.4x)

• Format 16:9
•  Uk³ad CrystalClear 
•  Bardzo wysoki kontrast (600:1)
•  Korekta trapezowatoœci 2D
•  SuperZoom (2.5x)

Astaire
• Format 16:9
•  Wysoki kontrast (400:1)
•  Cyfrowy Zoom
•  Bardzo cicha praca (29db)

Astaire Deluxe Obraz wolny od zniekszta³ceñ
Twój projektor, aby wyœwietlaæ doskonale prostok¹tny obraz,
nie musi ju¿ staæ na wprost œciany. Mo¿esz go umieœciæ trochê
poni¿ej lub powy¿ej, z prawej lub lewej strony œciany, na
której bêdzie wyœwietlany obraz. Wbudowany system
korekcji trapezowatoœci obrazu umo¿liwi precyzyjne
korygowanie ka¿dego, nawet najmniejszego zniekszta³cenia
k¹towego. Dziêki temu obraz zawsze bêdzie charakteryzowa³
siê doskonale prostok¹tnym kszta³tem. Zatem nie ma ju¿
przeszkód, aby projektor stan¹³ w dowolnie wybranym przez
Ciebie miejscu.

Bez korekty efektu
trapezowatoœci 2D

Z korekt¹ efektu
trapezowatoœci 2D
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Astaire
Astaire Deluxe
Bogart Matchline
specyfikacja techniczna

Gwarancja Philips 
Dziêki po³¹czeniu szeregu innowacyjnych rozwi¹zañ,
projektory domowe Philips s¹ przenoœne, niezawodne 
i cechuj¹ siê niedoœcignion¹ wydajnoœci¹. 
Masz pewnoœæ, ¿e czeka Ciê mnóstwo przyjemnoœci 
z ogl¹dania obrazu o imponuj¹cej wielkoœci i jakoœci - 
w dowolnie przez Ciebie wybranym miejscu. 
Czego wiêcej mo¿esz oczekiwaæ od œwiatowego lidera 
we wdra¿aniu innowacji technologicznych w dziedzinie
obrazu i dŸwiêku?

Wszechstronna kompatybilnoœæ
Projektory Bogart Matchline, Astaire Deluxe i Astaire
stanowi¹ niezwykle wartoœciowy dodatek do szeregu
pozosta³ych, równie innowacyjnych urz¹dzeñ domowej
rozrywki Philips – odtwarzaczy DVD i systemów
dŸwiêkowych surround. WejdŸ w posiadanie jednego 
z tych projektorów i ciesz siê najwiêkszym, najszerszym 
i najbardziej p³askim ekranem na rynku!

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

Astaire Astaire Deluxe Bogart MatchLine 
Oznaczenie modelu LC6281 LC6285 LC7281/00 
Modu³ wyœwietlaj¹cy 3* 0.5" 16:9 LCD 0.7" DMD (DDR) 
Jasnoœæ 800 ANSI lumenów 1,000 ANSI lumenów 800 ANSI lumenów 
Jasnoœæ w trybie SmartDimmer - - 700 ANSI lumenów 
Kontrast 400:1 600:1 1800:1 
Rozdzielczoœæ wVGA (854 x 480) native: XGA (1024 x 768); 1024 x 576 (16:9) 
Lampa projekcyjna 150 W UHP wymienialna przez u¿ytkownika  150 W short arc lamp, wymienialna przez u¿ytkownika 
¯ywotnoœæ lampy 6000 godzin (wartoœæ œrednia czasu pracy) 2000 godzin (wartoœæ œrednia czasu pracy) 

Obiektyw 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  
Sta³a d³ugoœæ ogniskowa Manualnie regulowany zoom  (x 1.24), manualny focus Manualnie regulowany zoom  (x 1.2), manualny focus 

Odleg³oœæ projekcyjna 1.5 m (4.9') ~ 12 m (39.4') Odleg³oœæ projekcyjna 1.2 m (3.9') ~ 12 m (39.4') 
Przek¹tna obrazu 37" ~ 297" Przek¹tna obrazu 31" ~ 386" Przek¹tna obrazu 22.4" ~ 268.5" (16:9); Przek¹tna obrazu 24.4" ~ 292.5"(4:3) 

Kompatybilnoœæ
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) 
Wejœcie Component Video (YPbPr, RGB Sync, RGsogB) Wejœcie Component Video (YPbPr, RGB sync.)

Wejœcie EDTV/HDTV  (480p, 576p, 720p/(50/60), 1035i/(30), 1080i/(25/30/AUS), 1080p/(30) Wejœcie EDTV/HDTV (480p, 576p, 720/60p, 720/50p, 1035i, 1080/60i, 1080/50i) 
Dane maksymalnie XGA / 75 Hz; H-sync. 30~72kHz,V-sync. 56~85Hz maksymalnie SXGA / 60 Hz; H-sync. 30~72kHz,V-sync.56~85Hz maksymalnie SXGA / 75 Hz; H-sync. 15~100kHz,V-sync. 43~120 Hz 
Z³¹cza wejœciowe 
Video 1 x CVBS (RCA), 1 x S-Video (Y/C DIN), Wejœcie Component Video (4*RCA) 
Dane 1 x 15p. D-Sub 
Audio 2 x RCA - 
Wbudowane g³oœniki 2 W mono - 
S³yszalny szum 29 dB(A) 32 dB(A) w trybie SmartDimmer 

Cechy Motion Adaptive De-interlacing CrystalClear (zapewnia ostry i ¿ywy obraz), tryb demo; Intelligent Edge De-interlacing 
Tryb wykrywania obrazu filmowego (3:2 Pull-Down) Tryb wykrywania obrazu filmowego (3:2/2:2 Pull-Down) 

Smart Picture (6 ustawieñ do optymalizacji jakoœci obrazu: Movie, Nature, Sports, Cartoon, Game i Internet) 
- Obraz w obrazie (umo¿liwia jednoczesne ogl¹danie obrazu z dwóch Ÿróde³ sygna³u; dowolna kombinacja Ÿróde³)
Color Tracking w zale¿noœci od Ÿród³a obrazu - video lub dane - automatycznie optymalizuje wszystkie ustawienia, zapewniaj¹c naturalne i ¿ywe kolory)

SmartSet (automatyczna optymalizacja jakoœci obrazu)
SmartSave (automatyczne przechodzenie w stan czuwania pozwala zwiêkszyæ ¿ywotnoœæ lampy) 

Interfejs u¿ytkownika CE (‘COMPASS’) 
- SuperZoom 2.5x (1.24x optyczny + 2x cyfrowy) SuperZoom 2.4x (1.2x optyczny + 2x cyfrowy) 
- - SmartDimme (funkcja ta zmniejsza jasnoœæ i redukuje szum wentylatora)

Digital zoom (1x,4x,9x,16x ),cyfrowa stop klatka, korekta efektu trapezu (pionowo+/-16o) Digital zoom (1x, 4x, 9x, 16x ), cyfrowa stop klatka, korekta efektu trapezu 2D (poziomo + pionowo +/- 16o)
Wymiary 334 x 106 x 271 mm (13.1" x 4.2" x 10.7")  (W x H x D) 235 x 70 x 195 mm (9.2" x 2.7" x 7.6") (W x H x D) 
Waga netto 3.7 kg (8.2 lbs) 1.6 kg (3.5 lbs)

Napiêcie zasilania AC100-120/200-240 V, 50/60 Hz 
Pobór mocy  210 W 168 W w trybie SmartDimmer 
Pobór mocy w stanie czuwania < 2 W < 12 W 
Zakres temperatur
Praca +5 to +35 oC (+41 to +95 oF) 
Przechowywanie -10 to +60 oC (14 to +140oF) 
EMC/EMI FCC Class B 

Do³¹czone akcesoria Pilot zdalnego sterowania RC282608 z fluorescencyjnymi klawiszami Pilot zdalnego sterowania RC282607  z fluorescencyjnymi klawiszami 
Baterie alkaliczne do pilota zdalnego sterowania

Przewód zasilaj¹cy Przewód zasilaj¹cy (1.8 m) 2* Przewód zasilaj¹cy (1.8 m) - wersja US, wersja Eur.
Kabel D-Sub na D-Sub  (1.8 m) 

Kabel A/V  (1.8 m) 3*RCA  na 3*RCA Kabel video (1.8 m) 1*RCA na1*RCA 
Kabel S-Video (1.8 m)  Y/C DIN 

- Kabel Component (1.8 m) 4*RCA na 4*RCA  
- Adapter Component video SCART/RCA 

Adapter z³¹cza SCART 
- Naklejka CrystalClear

Przykrywka na obiektyw
Instrukcja obs³ugi na papierze (8 wersji jêzykowych, UK, D, F, E, PT, NL, I, chiñska) 

Przewodnik „Quick Setup”
Karta gwarancyjna + koperty

Akcesoria opcjonalne wymienna lampa 150W (LCA3122/00) wymienna lampa 150W (LCA3127/00) 
Torba do noszenia i przechowywania projektora (LCA1130/00) - 

Zestaw do monta¿u na suficie (LCA2214/00) Zestaw do monta¿u na suficie (LCA2218/00)

Certyfikaty dopuszczenia USA - LC6281/17 - 8675 062 81179 USA - LC6285/17 - 8675 062 85179 USA / Europa / Chiny / RoW - LC7281/00 - 8675 072 81009 
Europa / RoW - LC6281/40 - 8675 062 81409 Europa / RoW - LC6285/40 - 8675 062 85409 

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