
ałkowite zanurzenie 
C

w świecie filmu

Drażnią Cię różne urządzenia pod telewizorem? Dzięki oferowanemu przez firmę 
Philips zestawowi kina domowego DVD z magnetowidem możesz teraz nagrywać i 

odtwarzać filmy i muzykę praktycznie z każdego formatu płyt w zaciszu własnego domu.

Niezrównana wygoda
• System ShowView gwarantuje szybkie i łatwe programowanie
• Gniazda AV z przodu to łatwiejsze podłączanie zewnętrznych urządzeń
• Nagrywanie jednym przyciskiem

Doskonała wydajność audio i wideo
• Cinema Center Speaker™ dostarcza realistycznych kinowych wrażeń
• Funkcja DTS Digital Surround zapewnia przestrzenny dźwięk wielokanałowy
• Dolby Digital — filmy i koncerty oraz pełny dźwięk przestrzenny
• Dolby Pro Logic — dźwięk przestrzenny ze źródeł stereo
• Zaawansowany cyfrowy wzmacniacz Class D Amplifiers™ zapewnia potężny dźwięk

Odtwarzaj praktycznie każdy format dysku

• Filmy: DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, (S)VCD, taśmy VHS
• Muzyka: CD, CD-R/RW i MP3-CD
• Zdjęcia: Picture CD (JPEG)
Philips
Zestaw kina domowego 
DVD z magnetowidem
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szelkie prawa zastrzeżone.

ane techniczne mogą ulec zmianie bez 
owiadomienia. Znaki towarowe są własnością 
oninklijke Philips Electronics N.V. lub własnością 
dpowiednich firm.

ww.philips.com
Obraz/Wyświetlacz
• Format obrazu: 4:3, 16:9

Dźwięk
• Przetwornik cyfrowo-analogowy: 24 bit, 96 kHz
• Zniekształcenie i szum (1 kHz): 90 dB
• Ustawienia korektora: Cyfrowe, Jazz, 

Optymalne, Rock
• Pasmo przenoszenia: 30 – 20 000 Hz
• Stosunek sygnału do szumu: >120 dB (poziom 

dźwięku A)
• Funkcje poprawy dźwięku: 4 tryby cyfrowej 

korekcji dźwięku
• System dźwięku: Dolby Digital (AC-3), DTS, 

Dźwięk przestrzenny Matrix
• Całkowita moc dźwięku (RMS): 450 W

Głośniki
• Głośnik satelitarny: 2-drożny, Przód ekranowany 

magnetycznie
• Pasmo przenoszenia głośnika satelit.: 120 – 

20 000 Hz
• Impedancja głośnika satelitarnego: 4 omy
• Przetworniki głośników satelitarnych: 1 piezo, 3-

calowy głośnik niskotonowy
• Głośnik centralny: 2-drożny, Głośnik centralny 

Cinema, Ekranowany magnetycznie
• Zakres częstotl. kanału centralnego: 120 – 

20 000 Hz
• Impedancja głośnika centralnego: 4 omy
• Przetwornik głośnika centralnego: 

Wysokotonowy 1,75 cala, Niskot., 
średniopasmowy 4x2 cale

• Pasmo przenoszenia subwoofera: 30–120 Hz
• Impedancja subwoofera: 4 omy
• Przetwornik subwoofera: Niskot., 

wysokowydajny, 6,5 cala

Odtwarzanie wideo
• Formaty kompresji: MPEG1, MPEG2
• Odtwarzane nośniki: DVD+RW, DVD+R, DVD-

RW (tryb wideo), DVD-R, DVD-Video, SVCD, 
Video CD

• Tryby odtwarzania płyty: Odtwarzanie 
wielokrotne A-B, Odtwarzanie wielokrotne

• Czyszczenie głowicy: Automatyczna
• Sposób ładowania: Szuflada
• Ilość płyt: 1
• System odtwarzania płyt wideo: NTSC, PAL
• System odtwarzania kaset wideo: PAL
• Funkcje dotyczące kaset wideo: Magnetofon 

Turbo Drive

Nagrywanie wideo
• Maksymalny czas nagrywania na DVD: 0 godz.
• Funkcje poprawy nagrywania: Bezpośrednie 

nagrywanie, Kasowanie, Nagrywanie jednym 
przyciskiem (OTR)

• System nagrywania: PAL

Odtwarzanie audio
• Format kompresji: Dolby Digital, DTS, MP3, 

PCM
• Odtwarzane nośniki: Płyta CD, CD-R, CD-RW, 

MP3-CD

• Tryby odtwarzania płyty: Szybkie odtwarzanie 
do przodu/do tyłu, Przeszukiwanie nast./
poprzed. albumu, Wyszukiwanie nast./poprzed. 
ścieżki, Odtw. wielokr. ścieżki/albumu/płyty, 
Odtwarzanie w kolejności losowej

• Prędkość przepływu danych MP3: 112–320 kb/s

Nośnik pamięci
• Nośnik nagrywania: Kaseta VHS

Tuner/Odbiór/Transmisja
• Wejście antenowe: 75 omów koncentryczne 

(IEC75)
• Automatyczne dostrajanie cyfrowe
• Automatyczny zapis stacji
• Liczba zaprogramowanych kanałów: 40
• Zakresy tunera: UKF Stereo, ŚR.
• System TV: PAL

Możliwości połączenia
• Złącza z przodu/z boku: Wejście audio L/P, 

Wejście CVBS
• Inne połączenia: Koncentryczne wyjście cyfrowe, 

Antena zakresu UKF, Antena zakresu fal ŚR., 
SCART1 (CVBS, S-video/wyjście RGB), SCART2 
(CVBS, S-video/wejście RGB), Wejście TV 
(przewód anteny)

Wygoda
• Zabezpieczenie przed dziećmi: Nadzór 

rodzicielski
• Typ wyświetlacza: FTD, Menu ekranowe (OSD)
• Zaprogramowane kanały: 99
• Liczba zdarzeń do zaprogramowania: 6
• Okres programowania: 1 miesiące
• Funkcje programowania/zegara: Codzien./

cotygod. powt. programu, Timer nastawiany 
ręcznie, Nagrywanie jednym przyciskiem, 
ShowView, Sterowanie nagrywaniem VPS/PDC

• Pilot zdalnego sterowania: Wielofunkcyjny

Akcesoria
• Akcesoria w zestawie: 1 głośnik centralny, 1 

subwoofer, Przednie głośniki satelitarne 2x, 2 
tylne głośniki satelitarne, Przewód zasilający 
sieciowy, Koncentryczny przewód antenowy, 
Antena zakresu UKF/ŚR., Skrócona instrukcja 
obsługi, Pilot zdalnego sterowania, Przewód 
Scart, Podręcznik użytkownika, Karta 
gwarancyjna

• Baterie w zestawie: 2 baterie Longlife AA

Wymiary
• Wymiary głośnika centralnego 

(szer. x wys. x gł.): 435 x 72 x 63 5 mm
• Ciężar głośnika centralnego: 1,3 kg
• Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 

580 x 469 x 540 mm
• Wymiary zestawu (szer. x wys. x gł.): 

435 x 99 x 362 mm
• Waga urządzenia: 7,4 kg
• Wymiary głośnika niskotonowego 

(szer. x wys. x gł.): 196 x 391 x 432 mm
• Ciężar subwoofera: 5 72 kg
• Wymiary głośnika dźwięku przestrzennego 

(szer. x wys. x gł.): 94 x 155 x 89 mm

•
•

M
•
•
•

Waga głośnika surround: 0 65 kg
Waga wraz z opakowaniem: 18 22 kg

oc
Zasilanie: 200–240 V, 50/60 Hz
Pobór mocy w trybie czuwania: < 5 W
MX5100VR/00
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howView
zięki systemowi ShowView zaprogramowanie 
agrywarki wideo wymaga jedynie wprowadzenia 
umeru kodu ShowView — jednego kodu liczącego nie 
ięcej niż 9 cyfr (chociaż zazwyczaj mniej) — który w 
iększości programów telewizyjnych jest drukowany 
rzy każdej pozycji.

niazda AV z przodu
mieszczone z przodu wejścia AV ułatwiają 
odłączenie urządzeń zewnętrznych, takich jak sprzęt 
udio, gry i kamery. To łatwy sposób na dodatkowe 
rażenia audio lub całkowite zanurzenie się w świecie 
ry.

agrywanie jednym przyciskiem
edno naciśnięcie przycisku REC/OTR i rozpoczyna się 
agrywanie. Jeśli jest włączone „Bezpośrednie 
agrywanie”*, nagrywarka wideo (DVD) automatycznie 
yszukuje kanał, który jest wybrany na telewizorze, i 
agrywa program z tego samego kanału. *funkcja 
ostępna tylko w Europie.

inema Center Speaker™
ywołaj i poczuj realistyczne kinowe wrażenia we 

łasnym domu, korzystając z Cinema Center 
peaker™. Dzięki szerszemu punktowi odsłuchu, 
tworzonemu przez cztery wielokierunkowe głośniki 
iskotonowe oraz głośnikowi wysokotonowemu 
stawionemu precyzyjnie pod różnymi kątami, 
większa się głębia dźwięku pierwszego i drugiego 
lanu oraz odgłosów tła i dialogów. Naturalny, 
rystalicznie czysty dźwięk płynie z nowych, 
ewolucyjnych 2-calowych szerokopasmowych 
łośników niskotonowych, dzięki czemu ma się 
iewiarygodne wrażenie bycia nie tylko w kinie, ale w 
rodku samego filmu.

TS Digital Surround
TS zapewnia doskonały dźwięk przestrzenny podczas 
glądania filmów DVD.

olby Digital Surround
onieważ Dolby Digital i DTS, wiodące światowe 

standardy cyfrowego dźwięku wielokanałowego, 
wykorzystują anatomię ludzkiego ucha do naturalnego 
przetwarzania dźwięku, użytkownik słyszy doskonałej 
jakości dźwięk przestrzenny i realistyczne otaczające 
tony.

Dolby Pro Logic
Ponieważ Dolby Pro Logic ze znanej na całym świecie 
firmy Dolby Laboratories wykorzystuje anatomię 
ludzkiego ucha do naturalnego przetwarzania dźwięku, 
użytkownik doświadcza doskonałej jakości 5.1-
kanałowego dźwięku przestrzennego nagrań 
stereofonicznych.

Cyfrowy wzmacniacz klasy D 6x
Jeśli dźwięk ma być idealny, nie może być mowy o 
zniekształceniach. Wzmacniacze cyfrowe generują o 
wiele mniej ciepła od ich analogowych odpowiedników, 
co umożliwia zamknięcie ich w mniejszych obudowach. 
Wzmacniacze Class D Amplifiers™ firmy Philips 
oferują znacznie lepszą jakość dźwięku od 
wzmacniaczy cyfrowych oferowanych przez 
konkurencję, ponieważ zostały zaprojektowane w celu 
redukowania zakłóceń elektromagnetycznych. 
Dodatkowo wzmacniacze Class D Amplifiers™ 
wykorzystują konstrukcję obwodu zamkniętego, co 
redukuje zniekształcenia i utratę jakości dźwięku. 
Ostatecznym efektem jest poprawa jakości dźwięku i o 
wiele mniejsze rozmiary urządzenia.

Filmy i VHS
Wieloformatowe odtwarzanie umożliwia odtwarzanie 
większości formatów dysków i taśm VHS, zapewniając 
maksymalną kompatybilność i przyjemność oglądania.
MX5100VR/00
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