
en wereld van entertainment vanuit uw luie sto
E el
Overal in huis
Een krachtig mediacentrum waarmee u vanuit uw huiskamer of iedere andere plaats in 
huis toegang hebt tot TV, internet, muziek, video, foto's en nog veel meer.

Geef uw kijkervaring een nieuwe dimensie
• Digital Natural Motion geeft vloeiende, trillingsvrije beelden
• Motion Adaptive De-interlacing voor superscherpe afbeeldingen
• High Definition-weergave

Ongelooflijk gebruiksgemak
• Dual tuner: kanaal 1 opnemen terwijl u kijkt naar kanaal 2
• Directe toegang tot centraal opgeslagen video, muziek en foto's
• LikeMusic - uw persoonlijke DJ die muziek aan uw stemming aanpast

Ontworpen voor uw huiskamer
• Horizontaal ontwerp dat precies bij uw TV past
• Eenvoudig aan te sluiten op uw TV en Home Theatre-systeem
• Intuïtieve gebruikersinterface verlicht de toetsen van geselecteerde apparaten
Toegang tot uw on line favorieten
• Video en muziek op verzoek
• Extra functies door toekomstige software-upgrades
Philips Showline
Media Center
MCP9350I
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Beeld/Display
• Digital Natural Motion: Digital Natural Motion
• Besturingssysteem: MS Windows XP MCE
• Beeldverbetering: Motion adaptive de-interlacing

Video afspelen
• Media afspelen: CD, CD-R/CD-RW, DVD, 

DVD+R, DVD+R DL, DVD+R/+RW, 
DVD+RW, DVD-R, DVD-R DL, DVD-R/-RW

Video opname
• Opnamemedia: DVD+R DL, DVD+R/+RW, 

DVD-R DL, DVD-R/-RW, CD-R/RW

Opslagmedia
• Capaciteit harde schijf: 250 GB

Multimedia toepassingen
• Geheugenkaarttypen: Compact Flash type I, 

Compact Flash type II, Memory Stick, Memory 
Stick Pro, Microdrive, Multimediakaart (MMC), 
Secure Digital-kaart (SD), Smart Media-kaart

• Multimedia-aansluitingen: 8-in-1 
geheugenkaartlezer

Tuner/ontvangst/transmissie
• Aantal TV-tuners: 2
• Televisiesysteem: PAL, SECAM

Connectivity
• Aansluitingen aan de voor- en zijkant: 

Hoofdtelefoon uit, iLink DV in (IEEE1394, 4-
pins), Microfoon, USB 2.0 2x

• LAN met kabels: Ethernet (RJ 45) 1 x
• LAN draadloos: Draadloze LAN (IEEE802.11g)
• Aansluitingen aan de achterkant: Analoge audio 

links/rechts in 2x, Analoge audio links/rechts uit 
2 x, IEC75-antenne, Digitale coaxiale uitgang, 
Digitale optische uitgang, DVI-D, FM-antenne, S-
Video uit, VGA uit, S-video in 2x, CVBS in 2x, 
USB 2.0 2x, IEEE 1394 6-pins 2x, 
Telefoonlijningang, IR Blaster 2x

Convenience
• Elektronische TV-gids: Microsoft EPG
• Accessoire voor toetsenbord: Draadloos
• Afstandsbediening: Universeel
• Afstandsbediening: Stoel
• Type afstandsbediening: RC4370

Accessoires
• Meegeleverde accessoires: AC-netsnoer, 

Audiokabel, Batterijen voor afstandsbediening, 
Coaxiale digitale audiokabel, Ethernetkabel, FM-
antenne, Volledige SCART-kabel, HDMI-DVI-
adaptersnoer, IFU/gebruikershandleiding, 
Snelstartgids, Universele afstandsbediening, 
Wereldwijde garantiekaart, DVI-D-naar-DVI-D-
kabel, IR Blaster 2x, TV RF-signaalsplitter, 
SCART naar Y/C, CVBS, L/R, Draadloos 
toetsenbord met batterij

• Afstandsbediening 12NC: 312814713132

Software
• Philips Media Manager: UPnP multimedia-server

Systeemvereisten
• Processor: 3,0 GHz P4 HT
• RAM-geheugen: 512 MB

Afmetingen
• Afmetingen van de verpakking (BxHxD): 590 x 

487 x 232
• Afmetingen van het product (BxDxH): 430 x 392 

x 100
• Gewicht van het product: 9,42 kg
• Gewicht (incl. verpakking): 13,42 kg

Voeding
• Energieverbruik: 130 W
• Stroomvoorziening: 100 - 240 V AC, 50/60 Hz
• Stroomverbruik in stand-by stand: 5,2
•
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igital Natural Motion
hilips heeft Digital Natural Motion ontwikkeld om de 
rillende effecten bij bewegende beelden weg te werken. 
igital Natural Motion maakt een schatting van de 
eweging in het beeld en corrigeert trillende 
ewegingen in TV-uitzendingen en films (op DVD). Het 
esultaat is een naadloze weergave van bewegingen en 
en uitstekende scherpte, wat het kijken nog plezieriger 
aakt.

otion adaptive de-interlacing
it slimme de-interlacingalgoritme herkent het type 
ideosignaal (stilstaand beeld, bewegend beeld of film) 
n optimaliseert het de-interlacingproces automatisch 
et de modi Spatial, Temporal of Film. Op deze manier 
ebt u altijd een superscherp en stabiel beeld.

igh Definition-weergave

ual tuner

irecte toegang tot content

ikeMusic
ikeMusic is een slimme en intuïtieve persoonlijke DJ die 
uziek aan uw stemming past. Als u op de LikeMusic-

nop drukt wordt een korte afspeellijst gegenereerd 
et nummers die lijken op het nummer waar u op dat 
oment naar luistert. Dit wordt gerealiseerd door een 

epatenteerd algoritme van Philips, dat muziek 
nalyseert op tempo, stem en instrument. Er wordt een 
eta-tag aan het nummer toegevoegd, zodat er een 

oekactie wordt gedaan op basis van deze meta-tag 
odra u op de LikeMusic-knop drukt. Om u in dezelfde 
temming te houden worden de meest gelijkende 
ummers toegevoegd aan een afspeellijst. Deze 
ummers worden afgespeeld zodra het nummer waar 
 op dat moment naar luistert is afgelopen.

orizontaal ontwerp

envoudig aan te sluiten

ntuïtieve gebruikersinterface
lleen de relevante toetsen voor het op dit moment 
eselecteerde apparaat worden verlicht voor extra 
edieningsgemak.

ideo en muziek op verzoek

ntworpen voor de toekomst
m uw apparaat up-to-date te houden, kunt u nieuwe 

oftware downloaden wanneer deze beschikbaar is. 
luit het apparaat direct of via een PC aan op internet 
n start het upgrade-programma.
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