
υθιστείτε ολοκληρωτικά 
Β

στις ταινίες

Σας ενοχλούν τα διάφορα κουτιά κάτω από την τηλεόρασή σας; Με το σύστηµα home 
cinema DVD/VCR της Philips, µπορείτε τώρα να γράψετε και να αναπαράγετε ταινίες 

και µουσική από οποιονδήποτε τύπο δίσκου, από το σπίτι σας.

Απόλυτη άνεση
• ShowView για γρήγορο και εύκολο προγραµµατισµό
• Η είσοδος AV πρόσοψης παρέχει εύκολη σύνδεση εξωτερικών συσκευών
• Εγγραφή "µε ένα άγγιγµα"

Άριστη απόδοση ήχου και εικόνας
• Cinema Center Speaker™ για ρεαλιστική κινηµατογραφική εµπειρία
• Ψηφιακός περιβάλλων ήχος DTS για πολυκαναλικό περιβάλλοντα ήχο
• Dolby Digital για ταινίες ή συναυλίες µε πλήρη περιβάλλοντα ήχο
• Dolby Pro Logic για περιβάλλοντα ήχο από στερεοφωνικές πηγές
• Προηγµένο Class D Amplifier™ για συµπαγή, ισχυρό ήχο

Αναπαράγει σχεδόν όλες τις µορφές δίσκου

• Ταινίες: DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, (S)VCD, ταινίες VHS
• Μουσική: CD, CD-R/RW και MP3-CD
• Φωτογραφίες: Picture CD (JPEG)
Philips
Σύστηµα Home Cinema 
DVD/VCR
MX5100VR
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Εικόνα/Οθόνη
• Λόγος διαστάσεων: 4:3, 16:9

Ήχος
• Μετατροπέας ψηφιακού/αναλογικού ήχου: 24 

bit, 96 kHz
• Παραµόρφωση και θόρυβος (1 kHz): 90 dB
• Ρυθµίσεις ισοσταθµιστής: Ψηφιακή, Τζαζ, 

Βέλτιστες, Ροκ
• Συχνότητα απόκρισης: 30-20000 Hz
• Λόγος σήµατος προς θόρυβο: >120 dB 

(Στάθµιση Α)
• Βελτιώσεις ήχου: 4 τρόποι λειτ/γίας ψηφ. 

ελέγχου ήχου
• Σύστηµα ήχου: Dolby Digital (AC-3), DTS, 

Matrix surround
• Συνολική ισχύς ήχου (RMS): 450 W

Ηχεία
• ∆ορυφορικό ηχείο: 2 δρόµων, Μαγνητική 

προστασία στην πρόσοψη
• Εύρος συχνοτήτων δορυφορικού ηχείου: 120-

20000 Hz
• Αντίσταση δορυφορικού ηχείου: 4 ohm
• Οδηγοί δορυφορικού ηχείου: 1 πίεσης, Γούφερ 

πλήρους εύρους 3 ιντσών
• Κεντρικό ηχείο: 2 δρόµων, Cinema Center 

speaker, Μαγνητική προστασία
• Εύρος συχνότητας κεντρικού ηχείου: 120-

20000 Hz
• Σύνθετη αντίσταση κεντρικού ηχείου: 4 ohm
• Οδηγοί κεντρικού ηχείου: Τουίτερ 1,75", 

Γούφερ µεσαίου εύρους 4x 2 ιντσών
• Εύρος συχνοτήτων υπογούφερ: 30-120 Hz
• Αντίσταση υπογούφερ: 4 ohm
• Πρόγραµµα οδήγησης υπογούφερ: Γούφερ 6,5 

ιντσών υψηλής απόδοσης

Αναπαραγωγή βίντεο
• Φορµά συµπίεσης: MPEG1, MPEG2
• Μέσα αναπαραγωγής: DVD+RW, DVD+R, 

DVD-RW (Λειτουργία εικόνας), DVD-R, Εικόνα 
DVD, SVCD, Βίντεο CD

• Τρόποι λειτουργίας αναπαρ. δίσκου: Επανάληψη 
A-B, Επανάληψη

• Σύστηµα καθαρισµού κεφαλών: Αυτόµατο
• Τύπος τοποθέτησης: Θήκη δίσκων
• Αριθµός δίσκων: 1
• Σύστηµα αναπαραγωγής δίσκων βίντεο: NTSC, 

PAL
• Σύστηµα αναπαραγωγής κασετών βίντεο: PAL
• Βελτιώσεις κασετών βίντεο: Κασετόφωνο Turbo 

Drive

Εγγραφή εικόνας
• Μέγιστος χρόνος εγγραφής σε DVD: 0 ώρ.
• Βελτιώσεις εγγραφής: Άµεση εγγραφή, 

∆ιαγραφή, Εγγραφή "µε ένα άγγιγµα" (OTR)
• Σύστηµα εγγραφής: PAL

Αναπαραγωγή ήχου
• Φορµά συµπίεσης: Dolby Digital, DTS, MP3, 

PCM
• Μέσα αναπαραγωγής: CD, CD-R, CD-RW, 

MP3-CD

• Τρόποι λειτουργίας αναπαρ. δίσκου: Γρήγορη 
προώθηση/κίνηση πίσω, Αναζήτηση άλµπουµ 
επόµ./προηγούµ., Αναζήτηση επόµ./προηγούµ. 
κοµµατιού, Επανάληψη ενός/άλµπουµ/όλων, 
Λειτουργία Shuffle

• Ρυθµός bits MP3: 112-320 kbps

Μέσα αποθήκευσης
• Μέσα εγγραφής: VHS

∆έκτης/λήψη/µετάδοση
• Είσοδος κεραίας: Οµοαξονική 75 ohm (IEC75)
• Αυτόµατος ψηφιακός συντονισµός: ναι
• Αυτόµατη αποθήκευση: ναι
• Αριθµός προεπιλεγµένων καναλιών: 40
• Ζώνες δέκτη: Στερεοφωνικός δέκτης FM, MW
• Σύστηµα τηλεόρασης: PAL

Συνδεσιµότητα
• Μπροστινές / πλαϊνές υποδοχές σύνδεσης: 

Είσοδος ήχου L/R, Είσοδος CVBS
• Άλλες συνδέσεις: Ψηφιακή οµοαξονική έξοδος, 

Κεραία FM, Κεραία MW, SCART1 (CVBS, 
έξοδος S-video/RGB), SCART2 (CVBS, είσοδος 
S-video/RGB), Είσοδος τηλεόρασης (καλώδιο 
κεραίας)

Ευκολία
• Προστασία παιδιών: Γονικός έλεγχος
• Τύπος οθόνης: FTD, Προβολή στην οθόνη 

(OSD)
• Προεπιλεγµένα κανάλια: 99
• Προγραµµατιζόµενες µνήµες: 6
• ∆ιάρκεια προγραµµατισµού: 1 µήνας
• Βελτιώσεις προγραµµατισµ./χρονοδιακόπτη: Π

ρόγρ.ηµερήσιας/εβδοµαδιαίας επανάλ., 
Χειροκίνητος χρονοδιακόπτης, Εγγραφή "µε 
ένα άγγιγµα", ShowView, Χειρισµός εγγραφής 
VPS/PDC

• Τηλεχειριστήριο: Πολλές λειτουργίες

Αξεσουάρ
• Παρεχόµενα εξαρτήµατα: 1x κεντρικό ηχείο, 1x 

υπογούφερ, 2x δορυφορικά ηχεία στην 
πρόσοψη, 2x δορυφορικά ηχεία στο πίσω 
µέρος, Καλώδιο ρεύµατος, Οµοαξον.καλ. 
κεραίας ραδιοσυχνοτήτων, Κεραία FM/MW, 
Οδηγός γρήγορης χρήσης, Τηλεχειριστήριο, 
Καλώδιο scart, Εγχειρίδιο χρήσεως, Π
ιστοποιητικό εγγύησης

• Συµπεριλαµβάνονται µπαταρίες: 2x Longlife AA

∆ιαστάσεις
• ∆ιαστάσεις κεντρικού ηχείου (Π x Υ x Β): 

435 x 72 x 63,5 χιλ.
• Βάρος κεντρικού ηχείου: 1,3 κ.
• ∆ιαστάσεις συσκευασίας (Π x Υ x Β): 

580 x 469 x 540 χιλ.
• ∆ιαστάσεις σετ (Π x Υ x Β): 435 x 99 x 362 χιλ.
• Βάρος συσκευής: 7,4 κ.
• ∆ιαστάσεις υπογούφερ (Π x Υ x Β): 

19" x 391 x 432 χιλ.
• Βάρος υπογούφερ: 5,72 κ.
• ∆ιαστάσεις συστήµατος περιβάλλοντος ήχου (Π

 x Υ x Β): 94 x 155 x 89 χιλ.

•
•

Τ
•
•

•

Βάρος ηχείου Surround: 0.65 κ.
Βάρος µε την συσκευασία: 18,22 κ.

άση
Παροχή ρεύµατος: 200-240 V, 50/60 Hz
Κατανάλωση ρεύµατος κατά την αναµονή: < 5 
W

MX5100VR/00

Προδιαγραφές

Σύστηµα Home Cinema DVD/VCR
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howView
ε το σύστηµα ShowView, το µόνο που χρειάζεται για 

ον προγραµµατισµό του video recorder είναι να 
ισαγάγετε τον αριθµό του ShowView (ένας µοναδικός 
ωδικός έως εννέα ψηφία, αν και συνήθως είναι 
ικρότερος) που εµφανίζεται δίπλα σε κάθε τηλεοπτικό 
ρόγραµµα στους περισσότερους οδηγούς TV.

ίσοδος AV στην πρόσοψη
 µπροστινή υποδοχή για στερεοφωνικό AV καθιστά 
ολύ ευκολότερη τη σύνδεση εξωτερικών συσκευών, 
πως εξοπλισµό ήχου, κονσόλες παιχνιδιών και 
ιντεοκάµερες. Είναι ένας εύκολος τρόπος για να 
πολαύσετε ακόµα πιο εντυπωσιακό ήχο ή για να 
ιώσετε την απόλυτη εµπειρία gaming.

γγραφή "µε ένα άγγιγµα"
ατώντας απλά το πλήκτρο REC/OTR, ξεκινά η 
γγραφή. Αν είναι ενεργοποιηµένη η ‘Απευθείας 
γγραφή’*, το DVD Recorder θα αναζητήσει αυτόµατα 
ο κανάλι µε το οποίο είναι συντονισµένη η συσκευή της 
ηλεόρασης .

inema Center Speaker™
παναδηµιουργήστε και βιώστε ρεαλιστική 
ινηµατογραφική εµπειρία κατευθείαν στο χώρο σας µε 
ο Cinema Center Speaker™. Χάρη στο ευρύτερο 
sweet spot" (βέλτιστη θέση ακρόασης) που 
ροσφέρουν 4 γούφερ πολλών κατευθύνσεων και ένα 
ουίτερ υψηλής συχνότητας τοποθετηµένα µε ακρίβεια 
ε διαφορετικές γωνίες, από τη προσκήνιο, το 
αρασκήνιο και τους διαλόγους, διακρίνονται 
ερισσότερα βάθη ήχου. Μέσω των επαναστατικών 
ούφερ πλήρους φάσµατος 2" παρέχεται φυσική, 
εντακάθαρη αναπαραγωγή ήχου, η οποία εξασφαλίζει 
ια απίστευτη εµπειρία µέσω οθόνης' που σάς 
ηµιουργεί την αίσθηση όχι απλώς ότι βρίσκεστε σε 
ίθουσα κινηµατογράφου αλλά ότι έχετε µπει µέσα στην 
δια την ταινία.

ηφιακός περιβάλλων ήχος DTS
ο DTS παρέχει ανώτερο surround ήχο µε τις ταινίες 
VD.

Περιβάλλων ήχος Dolby Digital
Επειδή τα συστήµατα Dolby Digital και DTS, τα 
κορυφαία πρότυπα πολυκάναλου ψηφιακού ήχου, 
εκµεταλλεύονται τον τρόπο µε τον οποίο το ανθρώπινο 
αυτί επεξεργάζεται φυσικά τον ήχο, µπορείτε να ζήσετε 
την εµπειρία εξαιρετικής ποιότητας περιβάλλοντα ήχου 
µε ρεαλιστική χωρική αναπαραγωγή.

Dolby Pro Logic
Το σύστηµα Dolby Pro Logic, από την πασίγνωστη 
εταιρεία Dolby Laboratories, εκµεταλλεύεται τον τρόπο 
µε τον οποίο το ανθρώπινο αυτί επεξεργάζεται φυσικά 
τον ήχο. Ζήστε την εµπειρία εξαιρετικής ποιότητας 
περιβάλλοντα ήχου 5.1 καναλιών.

Ψηφιακός ενισχυτής Class D 6x
Οταν πρόκειται για τέλειο ήχο, δεν υπάρχει χώρος για 
παραµόρφωση. Οι ψηφιακοί ενισχυτές παράγουν κατά 
πολύ λιγότερη θερµότητα σε σύγκριση µε τους τυπικούς 
αναλογικούς ενισχυτές, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα για 
µικρότερα περιβλήµατα συσκευών. Οι ενισχυτές Philips 
Class D Amplifiers™ παρέχουν σηµαντικά βελτιωµένη 
ποιότητα ήχου σε σχέση µε τους ψηφιακούς ενισχυτές 
που χρησιµοποιούνται από τους ανταγωνιστές καθώς 
έχουν σχεδιαστεί να ελέχγουν και να µειώνουν τις 
ηλεκτροµαγνητικές παρεµβολές (EMI). Επιπλέον, οι 
ενισχυτές Class D Amplifiers™ χρησιµοποιούν 
σχεδίαση κλειστού βρόγχου η οποία παρεµποδίζει την 
παραµόρφωση και την απώλεια της ποιότητας του ήχου. 
Το συνολικό αποτέλεσµα βελτιώνεται από την απόδοση 
του ήχου από µια κατά πολύ µικρότερη συσκευασία.
MX5100VR/00

ύρια σηµεία προϊόντος

Σύστηµα Home Cinema DVD/VCR
  


