
Totaal filmgenot
Hebt u genoeg van al die apparaten onder uw TV? Met de DVD/videorecorder Home 
Entertainment-oplossingen van Philips kunt u nu lekker in de huiskamer films en muziek in bijna elke 
indeling opnemen en afspelen.

Ultiem gebruiksgemak
• ShowView gebruikt één code voor het programmeren van de timer
• AV-ingang maakt het aansluiten van externe apparaten gemakkelijk
• Opnemen met één druk op de knop

Uitstekende geluids- en beeldprestaties
• Digital Surround DTS voor een dynamische Surround Sound in de huiskamer
• Dolby Digital voor films en concerten in volledige Surround Sound
• Dolby ProLogic voor Surround Sound vanaf stereobronnen
• Geavanceerde Class D Amplifier™ voor een compact en krachtig geluid

Speelt bijna elk type disc af
• Films: DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, (S)VCD, videobanden
• Muziek: CD, CD-R/RW en MP3-CD
• Foto's: foto-CD (JPEG)

Snelle en eenvoudige installatie
• Gemakkelijk te installeren Home Entertainment-systeem
PICTURE
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Beeld/Display
• Hoogte-/breedteverhouding: 4:3, 16:9

Geluid
• D/A-converter: 24-bits, 96 kHz
• Vervorming en ruis (1 kHz): 90 dB
• Equalizer-instellingen: Digitaal, Jazz, Optimaal, 

Rock
• Frequentiebereik: 30 - 20,000 Hz
• Signaal/ruis-verhouding: >120 dB (A-gewogen)
• Geluidsverbetering: Digital Sound Control 4 

modi
• Geluidssysteem: Dolby Digital (AC-3), DTS, 

Matrix Surround
• Totaal geluidsvermogen (RMS): 450 W

Luidsprekers
• Satellietluidspreker: 2-weg, Magnetisch 

afgeschermde voorzijde
• Frequentie van satellietluidsprekers: 120 - 

20,000 Hz
• Satellietluidspreker impedantie: 4 ohm
• Drivers voor satellietluidspreker: 1 piezo, 3-inch 

full range-woofer
• Center speaker: 2-weg, Cinema Center Speaker, 

Magnetisch afgeschermd
• Gemiddeld frequentiebereik: 120 - 20,000 Hz
• Center speaker impedantie: 4 ohm
• Drivers voor middenluidspreker: 1,75-inch 

tweeter, 4 x 2-inch mid range-woofers
• Frequentiebereik subwoofer: 30 - 120 Hz
• Subwoofer impedantie: 4 ohm
• Driver voor subwoofer: Uiterst efficiënte 6,5-

inch woofer

Video afspelen
• Compressieformaten: MPEG1, MPEG2
• Afspeelmedia disc: DVD+RW, DVD+R, DVD-

RW (videomodus), DVD-R, DVD-Video, SVCD, 
Video-CD

• Afspeelmodi disc: A-B Repeat, Herhalen
• Videokopreiniger: Automatisch
• Opladertype: Lade
• Aantal discs: 1
• Afspeelsysteem voor videodiscs: NTSC, PAL
• Afspeelsysteem voor videobanden: PAL
• Videobandverbeteringen: Turbo Drive-deck

Video opname
• Maximale opnametijd op DVD: 0 u
• Opnameverbeteringen: Direct opnemen, 

Wissen, OTR
• Opname systeem: PAL, SECAM

Audio afspelen
• Compressieformaat: Dolby Digital, DTS, MP3, 

PCM
• Afspeelmedia disc: CD, CD-R, CD-RW, MP3-

CD
• Afspeelmodi disc: Snel vooruit-/

achteruitspoelen, Volgende/vorige album 

zoeken, Volgende/vorige nummer zoeken, 
Nummer/album/alles herhalen, Shuffle

• MP3-bitsnelheden: 112 - 320 kbps

Opslagmedia
• Media opnemen: VHS

Tuner/ontvangst/transmissie
• Antenne-ingang: 75 ohm coaxiaal (IEC75)
• Automatisch digitaal afstemmen
• Automatisch opslaan
• Aantal voorkeurzenders: 40
• Tunerbereik: FM-stereo, MW
• Televisiesysteem: PAL, SECAM

Connectivity
• Aansluitingen aan de voor- en zijkant: Audio 

links/rechts in, CVBS in
• Andere aansluitingen: Digitale coaxiale uitgang, 

FM-antenne, MW-antenne, SCART1 (CVBS, S-
video/RGB uit), SCART2 (CVBS, S-video/RGB 
in), TV in (antennekabel)

Convenience
• Kinderbeveiliging: Oudercontrole
• Displaytype: FTD, OSD (schermweergave)
• Voorkeurzenders: 99
• Programmeerbare events: 6
• Programmeerperiode: 1 maand
• Programmeren/timerverbeteringen: Dagelijkse/

wekelijkse herhaling, Handmatige timer, 
Opnemen met één druk op de knop, ShowView, 
VPS/PDC-opname

• Afstandsbediening: Multifunctioneel

Accessoires
• Meegeleverde accessoires: 1 x 

middenluidspreker, 1 subwoofer, 2 x 
satellietluidsprekers voor, 2 x 
satellietluidsprekers achter, AC-netsnoer, 
Coaxiale RF-antennekabel, FM/MW-antenne, 
Snelle gebruikershandleiding, Afstandsbediening, 
Scart-kabel, Gebruikershandleiding, 
Garantiecertificaat

• Batterijen inbegrepen: 2 x Longlife AA

Afmetingen
• Afmetingen van middenluidspreker (B x H x D): 

435 x 72 x 63.5 mm
• Gewicht van de center speaker: 1,3 kg
• Afmetingen van verpakking (B x H x D): 

580 x 469 x 540 mm
• Afmetingen van set (B x H x D): 

435 x 99 x 362 mm
• Gewicht van het apparaat: 7,4 kg
• Afmetingen van subwoofer (B x H x D): 

196 x 391 x 432 mm
• Gewicht van de subwoofer: 5.72 kg
• Afmetingen van surround-luidspreker 

(B x H x D): 94 x 155 x 89 mm
• Gewicht van de surround luidspreker: 0,65 kg
• Gewicht (incl. verpakking): 18.22 kg

V
•
•

oeding
Stroomvoorziening: 200 - 240 V, 50/60 Hz
Stroomverbruik in stand-by stand: < 5 W
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TS Digital Surround
TS zorgt voor een betere Surround Sound bij uw DVD-

ilms

olby Digital
mdat de wereldleiders in meerkanaals geluidsnormen 
olby Digital en DTS gebruikmaken van de manier 
aarop het menselijke oor natuurlijk geluid verwerkt, 
unt u genieten van een uitstekende geluidskwaliteit 
et levensechte spatial cues.

olby ProLogic
mdat Dolby ProLogic, uit de wereldberoemde Dolby 
aboratories, gebruikmaakt van de manier waarop het 
enselijke oor natuurlijk geluid verwerkt, kunt u 

enieten van stereo-opnamen met een uitstekende 5.1-
anaals geluidskwaliteit.

-kanaals Class D Amplifier™
n het geval van perfecte audio is er geen ruimte voor 
ervorming. Digitale versterkers produceren veel minder 
nergie dan standaard analoge versterkers, en zorgen 
o voor kleinere set enclosures. Philips Class D 
mplifiers™ zorgen voor een drastisch verbeterde 
eluidskwaliteit bij digitale versterkers, gebruikt door 
oncurrenten, omdat ze zijn ontworpen om EMI 
Electro Magnetic Interference) te bedienen en 
erlagen. Bovendien gebruiken de Class D Amplifiers™ 
en gesloten lusontwerp dat vervorming en het verlies 
an audiokwaliteit onderdrukt. Het algehele resultaat is 
en verbeterde audioprestatie uit een veel kleiner 
akket.

howView
et het ShowView-systeem hoeft u voor het 

rogrammeren van de videorecorder alleen maar de 
howView-code in te toetsen. De ShowView-code is een 
ummer van maximaal negen cijfers (maar meestal 
inder) dat in de meeste TV-gidsen naast de 
rogramma-informatie staat.

AV-ingang (voorzijde)
Met een AV-ingang aan de voorzijde kan externe 
apparatuur voor audio, video, spellen en camera's 
zonder problemen worden aangesloten. Zo wordt het 
heel gemakkelijk om van extra audio te genieten en 
helemaal op te gaan in een spel..

Opnemen met één druk op de knop
U begint met opnemen door gewoon op de knop REC/
OTR te drukken. Als ‘Direct Record’* is geactiveerd, 
zoekt de (DVD-) videorecorder automatisch de zender 
waarop de TV staat afgestemd en wordt de opname 
vanaf deze zender gestart.* Alleen beschikbaar in 
Europa.

Meerdere film- en videoformaten
De mogelijkheid om meerder filmformaten af te spelen 
biedt u de mogelijkheid om de meeste schijfformaten en 
VHS-banden af te spelen voor volledige 
uitwisselbaarheid en een maximaal kijkplezier.

Meerdere muziekformaten
De speler speelt bijna elk type disc af en zorgt dan ook 
voor een optimaal luisterplezier.

Foto-CD (JPEG)
De speler speelt bijna elk type disc af en zorgt dan ook 
voor een optimaal en comfortabel kijkplezier in uw 
huiskamer.
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