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As caixas por baixo do seu televisor preocupam-no? Com as soluções de Sistema de 
Cinema em Casa DVD/VCR, pode gravar e reproduzir filmes e música a partir de 

quase todos os formatos de disco, no conforto de sua casa.

Conveniência máxima
• ShowView para uma programação rápida e fácil
• A Entrada AV frontal assegura uma fácil ligação a equipamentos externos
• Gravação de um Toque

Desempenho soberbo de áudio e vídeo
• Cinema Center Speaker™ para uma experiência de cinema realística
• DTS Digital Surround para som surround multicanais
• Dolby Digital para filmes ou concertos com um som surround total
• Dolby Pro Logic para obter som surround a partir de fontes estéreo
• Class D Amplifier™ avançado para som potente e compacto

Reproduz praticamente qualquer formato de disco

• Filmes: DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, (S)VCD, Cassetes VHS
• Música: CD, CD-R/RW e CD MP3
• Imagens: CD de Imagens (JPEG)
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Imagem/Ecrã
• Rácio de aspecto: 4:3, 16:9

Som
• Conversor D/A: 24 bits, 96 kHz
• Distorção e Ruído (1kHz): 90 dB
• Definições do Equalizador: Digital, Jazz, Optimal, 

Rock
• Frequência de resposta: 30-20,000 Hz
• Relação sinal/ruído: > 120 dB (Valor A)
• Melhoramento do Som: Controlo de Som 

Digital, 4 modos
• Sistema de som: Dolby Digital (AC-3), DTS, 

Matrix surround
• Potência de Som Total (RMS): 450 W

Altifalantes
• Altifalante Satélite: 2 sentidos, Frente com 

revestimento magnético
• Limites freq do altifalante satélite: 120-

20.000 Hz
• Impedância do altifalante satélite: 4 ohm
• Controladores altifalante satélite: 1 

piezoeléctrico, Woofer full range de 3"
• Altifalante Central: 2 sentidos, Altifalante 

Central de Cinema, Com revestimento 
magnético

• Limites freq central: 120-20.000 Hz
• Impedância do altifalante central: 4 ohm
• Controladores do altifalante central: Tweeter de 

1,75", Woofers de alcance médio 4x 2"
• Limites de freq do subwoofer: 30-120 Hz
• Impedância do subwoofer: 4 ohm
• Controlador do subwoofer: Woofer de 6,5" de 

alta eficiência

Reprodução de Vídeo
• Formatos de compressão: MPEG1, MPEG2
• Suporte de Reprodução: DVD+RW, DVD+R, 

DVD-RW (modo de vídeo), DVD-R, DVD-
Video, SVCD, Video CD

• Modos de Reprodução de Discos: A-B Repeat, 
Repetir

• Limpeza de Cabeças: Automática
• Tipo de Carregamento: Gaveta
• Número de Discos: 1
• Sistema reprodução discos de vídeo: NTSC, PAL
• Sistema de reprodução de cassetes: PAL
• Melhoramentos da videocassete: Deck Turbo 

Drive

Gravação de Vídeo
• Tempo máx. de gravação em DVD: 0 hr
• Melhoramentos de gravação: Gravação Directa, 

Apagar, Gravação com um só toque (OTR)
• Sistema de gravação: PAL

Reprodução de Áudio
• Formato de compressão: Dolby Digital, DTS, 

MP3, PCM
• Suporte de Reprodução: CD, CD-R, CD-RW, 

MP3-CD
• Modos de Reprodução de Discos: Avanço/

Inversão Rápido, Procura de álbum Seguinte/

Anterior, Procura de Faixas Seguinte/Anterior, 
Repetir uma/álbum/tudo, Reprodução Aleatória

• Taxa de bits MP3: 112-320 kbps

Suporte Multimédia de 
Armazenamento
• Suporte multimédia de gravação: VHS

Sintonizador/Recepção/Transmissão
• Entrada da antena: 75 ohm coaxial (IEC75)
• Sintonização digital automática
• Memorização automática
• Número de Canais Prédefinidos: 40
• Bandas do Rádio: FM Estereo, MW
• Sistema TV: PAL

Conectividade
• Ligações frontais / laterais: Entrada áudio L/R, 

Entrada CVBS
• Outras ligações: Saída coaxial digital, Antena FM, 

Antena MW, SCART1 (saída CVBS, S-video/
RGB), SCART2 (entrada CVBS, S-video/RGB), 
Entrada de TV (cabo da antena)

Conveniência
• Protecção para crianças: Controlo Parental
• Tipo de Ecrã: FTD, No Ecrã (OSD)
• Canais prédefinidos: 99
• Eventos Programáveis: 6
• Período de Programação: 1 meses
• Melhorar Programação/Temporizador: 

Programa Repetições Diárias/Semanais, 
Temporizador Manual, Gravação de um Toque, 
ShowView, Controlo de gravação VPS/PDC

• Telecomando: Multifuncional

Acessórios
• Acessórios Incluídos: 1x altifalante central, 1x 

subwoofer, 2x Altifalantes satélites frontais, 2x 
Altifalantes satélites traseiros, Cabo de 
alimentação CA, Cabo de antena RF coaxial, 
Antena FM/MW, Guia Rápido, Telecomando, 
Cabo Scart, Manual do Utilizador, Certificado de 
garantia

• Pilhas incluídas: 2x Longlife AA

Dimensões
• Dimensões do altifalante central (L x A x P): 

435 x 72 x 63,5 mm
• Peso do altifalante central: 1,3 kg
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

580 x 469 x 540 mm
• Dimensões do conjunto (L x A x P): 

435 x 99 x 362 mm
• Peso do conjunto: 7,4 kg
• Dimensões do subwoofer (L x A x P): 

196 x 391 x 432 mm
• Peso do subwoofer: 5,72 kg
• Dimensões do altifalante Surround (L x A x P): 

94 x 155 x 89 mm
• Peso do Altifalante Surround: 0.65 kg
• Peso incl. Embalagem: 18,22 kg

Energia
• Alimentação: 200-240 V, 50/60 Hz
• Consumo de energia em modo de espera: < 5 W
•
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howView
om o sistema ShowView, tudo aquilo que tem de fazer 
ara programar o gravador de vídeo é introduzir o 
úmero ShowView – um código único até nove dígitos 
mas normalmente menos) impresso junto de cada 
rograma de televisão na maior parte dos guias de 
rogramação.

ntrada AV frontal
 entrada AV frontal torna muito mais prático ligar 
ispositivos externos, tais como equipamento de áudio, 

ogos e câmaras de vídeo. É a maneira mais fácil de 
esfrutar de uma maior sensação sonora ou de 
ergulhar totalmente na experiência de jogo.

ravação de um Toque
asta premir a tecla REC/OTR para iniciar a gravação. 
e a ‘Gravação Directa’* estiver activada, o Gravador 
e Vídeo (DVD) procura automaticamente o canal em 
ue o televisor está sintonizado e grava a partir desse 
anal.* Disponível apenas na Europa.

inema Center Speaker™
ecrie e vive uma experiência de cinema realística, em 
ua casa, graça ao Center Speaker™. O seu local de 
udição alargado, gerado por quatro woofers multi-
ireccionais, e o seu tweeter de alta frequência, 
osicionado com precisão em vários ângulos garantem 
ma maior distinção de sons de fundo e frontais, de 
ons de acção e de diálogos.

TS Digital Surround
 DTS proporciona um som surround superior nos 

ilmes DVD.

urround Dolby Digital
olby Digital e DTS, as normas de áudio digital 
ulticanais mais importantes do mundo, utilizam o 
odo  como o ouvido humano processa naturalmente 

 som, oferecendo uma experiência impressionante em  
ualidade do som surround e com uma dimensão 
onora realista.

olby Pro Logic
, porque o Dolby Pro Logic dos renomados laboratórios 
olby, tira partido do modo como o ouvido humano 
rocessa naturalmente o som, poderá apreciar um som 
urround 5.1 de espantosa qualidade a partir de 
ravações estéreo.

mplificador Digital 6x de Classe D
uando se trata de áudio perfeito não há lugar para 
istorção. Os amplificadores digitais produzem muito 
enos calor do que os amplificadores analógicos 
ormais, permitindo equipamentos mais pequenos. Os 
lass D Amplifiers™ da Philips proporcionam uma 
ualidade de som extraordinariamente melhorada em 
elação aos amplificadores digitais usados pela 
oncorrência, porque estão concebidos para controlar e 
eduzir a interferência electro-magnética (EMI). Além 
isso, os Class D Amplifiers™ usam um design de loop 
echado que suprime a distorção e a perda de 
ualidade áudio. O resultado global é um desempenho 
udio melhorado de um conjunto muito mais pequeno.

ilmes em vários formatos e VHS
 reprodução multiformatos permite reproduzir a 
aior parte dos formatos de disco e cassetes VHS para 

máxima compatibilidade e prazer de visualização.

Música em vários formatos
A reprodução multiformatos permite reproduzir a 
maior parte dos formatos de discos, para máxima 
compatibilidade e prazer da audição.
MX5100VR/00
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