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Досаждат ли ви различните кутии под вашия телевизор? С решението "всичко в 
едно" за домашно забавление със записа на DVD на Philips, сега можете да се 

наслаждавате на филмите и забавните си музикални изживявания с лекота, сред 

удобствата на дома си.

Записва от телевизор или камера на DVD
• ShowView за бързо и лесно програмиране
• Цифров вход i.Link за идеални цифрови копия от камкордер
• Предимства от максималната съвместимост с DVD

Ненадминато качество на звука и видеото
• Компонентно видео с прогресивно сканиране за оптимално качество на картината
• Dolby Digital за филми или концерти с пълен обемен звук
• DTS цифров обемен звук за многоканален съраунд звук
• Dolby Pro Logic II за обемен звук от стерео източници
• Cinema Center Speaker™ за реалистични филмови преживявания
Възпроизвежда практически всички дискови формати
• Филми: DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, (S)VCD
• Музика: CD, CD-R/RW и MP3-CD
Philips
Домашно кино с DVD 
рекордер, цифров вход 
i.LINK и конектори Easy-
fit™
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Носители за съхранение на данни
• Носители за запис: DVD+RW, DVD+R

Възпроизвеждане на видео
• Носители за възпроизвеждане: DVD-видео, 

Video CD, SVCD, CD, MP3-CD, CD-R/CD-
RW, DVD-R, DVD-RW (видеорежим)

Видеозапис
• Режими на запис: M1: 60 минути, M2: 120 

минути, M2x: 150 минути, M3: 180 минути, M4: 
240 минути, M6: 360 минути, M8: 480 минути

• Записваща система: PAL

Тунер/приемане/предаване
• Възпроизвеждане на видео: NTSC, PAL
• Телевизионна система: PAL, SECAM
• Обхвати на тунера: FM стерео, MW, FM
• Брой предварително настроени канали: 40
• RDS: Име на станцията

Картина/дисплей
• Цифро-аналогов преобразувател: 10 битов, 54 

MHz
• Цифро-аналогов преобразувател: 10 битов, 54 

MHz

Аудиозапис
• Формати на кодиране: Dolby Digital 2.0

Аудио възпроизвеждане
• Формат на компресиране: Dolby Digital, DTS, 

MP3, PCM

Звук
• Цифро-аналогов преобразувател: 24 битов, 96 

kHz
• Цифро-аналогов преобразувател: 24 битов, 96 

kHz
• Съотношение сигнал/шум: >80 dB
• Динамичен обхват (1 kHz): 75 dB
• Crosstalk (1kHz): 85 dB
• Изкривявания и шумове (1 kHz): 90 dB
• Честотна лента: 30-20000 Hz
• Съпротивление: 3 ома
• THD: 10
• Изходна мощност (RMS): 6 x 100 W
• Подобрение на звука: ClearVoice, Сила на 

звука, Нощен режим, Регулиране на високите 
и басите

Възможности за свързване
• Предни/странични конектори: i.LINK вход за 

DV (IEEE1394, 4-изв.), Вход S-video, Вход за 
CVBS, Аудио вход Л/Д

• Слушалка: 3,5 мм
• Други връзки: SCART1 (CVBS, S-video/RGB 

изход), SCART2 (CVBS, S-video/RGB вход), 
Изход за компонентно видео (прогр.), 
Цифров оптичен вход, Коаксиален цифров 
вход, Коаксиален цифров изход, С
ъединители за тонколони Easy-Fit, Линеен 
изход, Аналогов аудио вход ляв/десен 2x, 
Вход за RF антена/телевизионен изход, FM 
антена, MW антена

Удобство
• Подобрения за програмирането/таймера: 

ShowView, Ръчен таймер, Запис с едно 
докосване, Повторение програми по дни/
седм., VPS/PDC управление на записа, 
Автоматичен сателитен запис

• Програмируеми събития: 6
• Период на програмиране: 1 month

Мощност
• Електрозахранване: 200-240 V, 50/60 Hz
• Консумация в режим на готовност: < 5 W

Високоговорители
• Типове високоговорители: Централен 

високоговорител, Предни високоговорители, 
Събуфър, Съраунд високоговорители

• Сателитен високоговорител: Двулентови, 
Проводници с щракване, Магнитно 
екраниран отпред, 4 стойки за под

• Честотен диапазон на сат. говорител: 150-
20000 Hz

• Импеданс на сателитен говорител: 4 ohm
• Говорители на сателитите: 3" лентов високоч. 

говорител, 2x3" широколентов 
високоговорител

• Централен високоговорител: Двулентови, 
Проводници с щракване, Централен 
високоговорител "Cinema", Магнитно 
екраниран

• Честотен диапазон на центр.говорител: 150-
20000 Hz

• Импеданс на центр. високоговорител: 4 ohm
• Говорители в централната колона: 1,75" 

пищялка, 4x2" средночестотни 
високоговорители

• Тип на събуфъра: Пасивен
• Честотен диапазон на събуфъра: 30-150 Hz
• Импеданс на събуфъра: 4 ohm
• Говорител на събуфъра: 6,5" високоефективен 

басов

Размери
• Габарити на централния високоговорител 

(Ш x В x Д): 435 мм x 73,5 мм x 65 мм mm
• Тегло на централния високоговорител: 

1 13 kg
• Габарити на опаковката (Ш x В x Д): 

969 x 512 x 390 mm
• Габарити на апарата (Ш x В x Д): 

435 x 75 x 335 mm
• Тегло на апарата: 5,4 kg
• Габарити на стойката (Ш x В x Д): 

240 x 882 x 240 mm
• Тегло на стойката: 3,8 kg
• Габарити на събуфъра (Ш x В x Д): 

154 x 361 x 350 mm
• Тегло на събуфъра: 3 78 kg
• Габарити на съраунд високоговорителите 

(Ш x В x Д): 73 x 282 x 73 mm
• Тегло на съраунд високоговорителя: 0 75 kg
• Тегло вкл. опаковката: 38 kg

Аксесоари
• Аксесоари в комплектацията: 1 централен 

високоговорител, 1 събуфър, 2 предни 

•
•

сателитни високоговорителя, 2 задни 
сателитни високоговорителя, 4 стойки за 
високоговорители, Захранващ кабел, Кабел за 
звук, Коаксиален кабел за ВЧ антена, FM/MW 
антена, Бързо ръководство, Дистанционно 
управление, Scart кабел, Ръководство за 
потребителя, Гаранционна карта, Philips 
DVD+RW 2.4x, Коаксиален цифров аудио 
кабел, Кабел за компонентно видео (R/G/B)
Батериите са включени: 2  Longlife AA батерии
LX7500R/01
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howView
ри системата на ShowView, за да програмирате 

идеорекордера си е необходимо само да въведете 
исло от ShowView - код до девет цифри (но 
бикновено по-малко), който е отпечатан до 
сяка телевизионна програма в повечето 
правочници за телевизионни програми.

ифров вход i.Link
звестна също като IEEE 1394 и FireWire. i.LINK е 

ветовният стандарт за свързване на цифрови 
идео устройства, използван в оборудване за 
ифрово домашно видео, като DV и D8 
амкордери, а също и персонални компютри. Тя 
ренася удобно с един единствен кабел всички 
удио и видео сигнали. С входа за цифрово видео 

.LINK можете да копирате домашни видео записи 
 качеството на оригиналната цифрова картина.

аксимално съвместим с DVD+RW

рогресивно сканиране
рогресивното сканиране удвоява вертикалната 
азделителна способност на изображението, в 
езултат на което се получава забележимо по-
онтрастна картина. Вместо да се изпрати на 
крана първо кадър с нечетните редове, следван 
т кадър с четните редове, и двата кадъра се 
зписват едновременно. Мигновено се създава 
ълно изображение, с използване на максималната 
азделителна способност. При такава скорост 
чите ви възприемат по-контрастна картина, 
ез редова структура.

ъраунд звук Dolby Digital
ъй като Dolby Digital и DTS, водещите световни 
тандарти за цифрово многоканално аудио, 
зползват естествения начин, по който 
овешкото ухо обработва звука, вие се радвате на 
бемен звук с превъзходно качество с реалистично 
ространствено звучене.

TS цифров обемен звук
TS осигурява на вашите DVD фирми превъзходен 

обемен звук.

Съраунд Dolby Pro Logic II
Dolby Pro Logic II е модерен матричен декодер, 
които предоставя пет канала на звука, вкл. два 
пълнообхватни звукови канала, от стерео 
източник.

Cinema Center Speaker™
Пресъздайте и се насладете на реалистични 
филмови преживявания в напълно домашна 
обстановка с Cinema Center Speaker™. С по-
широко "идеално място", осигурено от четири 
ненасочени нискочестотни говорители и 
високочестотен говорител, разположени точно 
под различни ъгли, се различават повече дълбочини 
на звука между предния план и фона и между 
действието от диалога. Естествено и кристално 
чисто възпроизвеждане на звука през 
революционните нови 2-инчови широколентови 
говорители ниски честоти, за да се осигури 
невероятното изживяване за "присъствие в 
сцената", което създава усещането, че сте не 
просто в кино зала, а в самия филм.

Многоформатни филми
Възможността за възпроизвеждане на много 
формати ви позволява да възпроизвеждате 
повечето дискови формати за максимална 
съвместимост с дисковете и удоволствие от 
гледането.
LX7500R/01
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