
xcelenţa DVD recording
E
Vă deranjează boxele de sub televizor? Cu soluţia Philips Home Entertainment DVD 
recording all-in-one, acum puteţi savura filmele și muzica preferată, fără complicaţii, în 

confortul căminului dvs.

Înregistrare de pe TV sau cameră pe DVD
• ShowView pentru programare simplă și rapidă
• Intrare digitală i.LINK, pentru copii perfecte de pe camera video
• Beneficiaţi de cea mai ridicată compatibilitate DVD

Performanţă audio și video incomparabilă
• Scanare progresivă pe componente, pentru optimizarea calităţii imaginii
• Dolby Digital pentru filme sau concerte cu sunet surround integral
• DTS Digital Surround pentru sunet surround multicanal
• Dolby Pro Logic II, pentru sunet surround din surse stereo
• Cinema Center Speaker™ pentru o experienţă cinematografică adevărată

Redă discuri în orice format

• Filme: DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, (S)VCD
• Muzică: CD, CD-R/RW și MP3-CD

Configurare rapidă și ușoară
• Conectori Easy-fit™ coloraţi, pentru configurare rapidă
Philips
Home Theater cu DVD 
recorder și conectori 
pentru intrare digitală 
i.LINK și Easy-fit™
LX7500R
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Medii de stocare
• Mediu de înregistrare: DVD+RW, DVD+R

Redare video
• Medii de redare: DVD-Video, Video CD, SVCD, 

CD, MP3-CD, CD-R/CD-RW, DVD-R, DVD-
RW (Mod Video)

Înregistrare video
• Moduri de înregistrare: M1: 60 de minute, M2: 

120 de minute, M2x: 150 de minute, M3: 180 de 
minute, M4: 240 de minute, M6: 360 de minute, 
M8: 480 de minute

• Sistem de înregistrare: PAL

Tuner/Recepţie/Transmisie
• Redare video: NTSC, PAL
• Sistem TV: PAL, SECAM
• Mărci de tunere: FM Stereo, MW, FM
• Număr de canale presetate: 40
• RDS: Nume post de radio

Imagine/Ecran
• Convertor A/D: 10 biţi, 54 MHz
• Convertor D/A: 10 biţi, 54 MHz

Înregistrare audio
• Formate de codare: Dolby Digital 2.0

Redare audio
• Format compresie: Dolby Digital, DTS, MP3, 

PCM

Sunet
• Convertor D/A: 24 biţi, 96 kHz
• Convertor A/D: 24 biţi, 96 kHz
• Coeficient semnal/zgomot: >80 dB
• Interval dinamic (1kHz): 75 dB
• Diafonie (1kHz): 85 dB
• Distorsionare și zgomot (1kHz): 90 dB
• Răspuns în frecvenţă: 30-20000 Hz
• Impedanţă: 3 Ohm
• THD: 10
• Putere de ieșire (RMS): 6 x 100 W
• Caracteristici superioare sunet: ClearVoice, 

Volum, Mod Noapte, Control înalte și joase

Conectivitate
• Conexiuni frontale/laterale: i.LINK 

DVin(IEEE1394,4-pin), Intrare S-video, CVBS in, 
Intrare audio S/D

• Căști: 3,5 mm
• Alte conexiuni: SCART1(CVBS,S-video/

RGBout), SCART2(CVBS,S-video/RGB in), Ieș. 
vid. Comp. - Progr., Intrare optică digitală, 
Intrare coaxială digitală, Ieșire coaxială digitală, 
Conectori Easy-Fit pt. boxe, Line out, Intr. audio 
analogic S/D 2x, Antenă RF in / TV out, Antenă 
FM, Antenă MW

Confort
• Caracteristici programare/timer: ShowView, 

Timer manual, Înreg. One Touch (OTR), 
Repetare prog. zilnic/săpt., Control înreg. VPS/
PDC, Înreg. automată satelit

• Evenimente programabile: 6
• Perioadă de programare: 1 lună

Alimentare
• Alimentare: 200-240 V, 50/60 Hz
• Consum în stare de repaus: < 5 W

Boxe
• Tipuri de boxe: Boxă centrală, Boxe frontale, 

Subwoofer, Boxe Surround
• Difuzor satelit: 2 căi, Cabluri Click-Fit, Ecranare 

magnetică frontală, 4 stative pentru podea
• Interval de frecvenţe satelit: 150-20000 Hz
• Impedanţă difuzor satelit: 4 ohm
• Drivere pentru difuzor satelit: Tweeter cu folie 

de 3", 2 woofere de 3" pt. medii
• Difuzor central: 2 căi, Cabluri Click-Fit, Boxă 

centrală cinema, Ecranat magnetic
• Interval de frecvenţe central: 150-20000 Hz
• Impedanţă difuzor central: 4 ohm
• Drivere difuzor central: Tweeter de 1,75", 4 

woofere de 3" pt. medii
• Tip subwoofer: Pasiv
• Interval de frecvenţe subwoofer: 30-150 Hz
• Impedanţă subwoofer: 4 ohm
• Driver subwoofer: Woofer eficient de 6,5"

Dimensiuni
• Dimensiuni boxă centrală (L x Î x A): 435 

mm x 73,5 mm x 65 mm mm
• Greutate boxă centrală: 1.13 kg
• Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 

969 x 512 x 390 mm
• Dimensiuni set (L x Î x A): 435 x 75 x 335 mm
• Greutate set: 5,4 kg
• Dimensiuni stand (L x Î x A): 

240 x 882 x 240 mm
• Greutate stativ: 3,8 kg
• Dimensiuni subwoofer (L x Î x A): 

154 x 361 x 350 mm
• Înălţime subwoofer: 3.78 kg
• Dimensiuni boxe surround (L x Î x A): 

73 x 282 x 73 mm
• Greutate boxă surround: 0,75 kg
• Greutate cu ambalaj inclus: 38 kg

Accesorii
• Accesorii incluse: Boxă centrală 1x, Subwoofer 

1x, 2 boxe satelit frontale, 2 boxe satelit 
posterioare, 4 suporturi pentru boxe, Cablu de 
alimentare CA, Cablu audio, Cablu coaxial 
antenă radio, Antenă FM/MW, Ghid de utilizare 
rapidă, Telecomandă, Cablu SCART, Manual de 
utilizare, Certificat de garanţie, Philips 
DVD+RW 2,4x, Cablu audio digital coaxial, 
Cablu comp. video (R/G/B)

• Baterii incluse: 2 baterii AA Longlife
•
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howView
rin intermediul sistemului ShowView, tot ceea ce 
rebuie să faceţi pentru a programa videorecorderul 
ste să introduceţi numărul ShowView - un cod unic de 
axim nouă cifre (de obicei, mai puţine), tipărit în 
reptul fiecărui program TV din majoritatea ghidurilor 
V.

ntrare digitală i.LINK
unoscut și sub denumirea de IEEE 1394 sau FireWire, 

.LINK reprezintă standardul mondial pentru 
onectarea dispozitivelor video digitale. Acest standard 
ste utilizat atât pentru echipamente digitale Home 
ideo, cum ar fi camerele DV și D8, cât și pentru PC-
ri. Semnalul AV este transmis printr-un singur cablu. 
rin i.LINK, puteţi copia imaginile video personale la 
alitatea iniţială a imaginilor digitale.

ompatibilitate ridicată DVD+RW

canare progresivă
ehnologia Progressive Scan dublează rezoluţia 
erticală a imaginii, pentru o imagine mult mai clară. În 
oc să trimită mai întâi semicadrul cu linii impare, urmat 
e semicadrul cu linii pare, ambele semicadre sunt 
crise în același timp. Este creată instantaneu o imagine 
ompletă, de rezoluţie maximă. La această viteză, 
chiul uman percepe o imagine mai clară, fără a 
istinge structura liniilor.

olby Digital Surround
eoarece Dolby Digital și DTS, standardele audio multi-
anal digitale cele mai bune din întreaga lume, 
tilizează modul natural în care urechea procesează 
unetele, veţi avea parte de sunet surround de cea mai 
ună calitate, cu repere spaţiale reale.

TS Digital Surround
TS oferă un sunet surround de calitate pentru filmele 
e pe DVD.

olby Pro Logic II surround
olby Pro Logic II este un decodor matriceal avansat, 
are generează cinci canale de sunet surround, inclusiv 
ouă canale surround Full-Range, de la orice sursă 
tereo.

inema Center Speaker™
u Cinema Center Speaker™, puteţi recrea și trăi o 
xperienţă cinematografică adevărată, în propria dvs. 
asă. Cu un punct optim de ascultare extins prin patru 
oofere multidirecţionale și un tweeter de înaltă 

recvenţă amplasat cu precizie în diverse unghiuri, 
oloana sonoră vă permite să distingeţi sunetele 
rontale de cele de fundal, precum și acţiunea de dialog. 
unetul este reprodus clar și natural cu ajutorul noilor 
oofere de 2" pentru a oferi o experienţă incredibilă 
prin ecran" care creează nu doar senzaţia de a fi la 
inema, ci chiar în film.

ilme multi-format
edarea multi-format vă permite să vizionaţi 
ajoritatea formatelor de disc, savurând plăcerea 
aximă a vizionării.

uzică multi-format
edarea multi-format vă permite să rulaţi majoritatea 
ormatelor de discuri, pentru compatibilitate maximă și 
plăcere a audiţiei.

Conectori Easy-fit™
Conectorii cu coduri de culori permit conectarea simplă 
și rapidă a boxelor satelit și a subwoofer-ului, prin 
simpla cuplare a conectorului colorat la borna cu 
culoarea corespunzătoare din spatele unităţii centrale.
LX7500R/01

Specificaţii Caracteristici principale produs

Home Theater cu DVD recorder și conectori pentru intrare digitală i.LINK și Easy-
fit™


