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• Real Flat BlackLine-S beeldbuis.

• 100 Hz Digital Scan.

• CrystalClear III.

• Active Control.

• Digital CTI (Colour Transient Improvement).

• Smart Picture en Smart Sound.

• NICAM, digitaal stereo.

• Incredible Surround.

• Easy Tune (A.C.I.).

• 100 Voorkeurzenders.

• Easy Link. Digitale communicatie tussen tv en

videorecorder.

• Multisysteem: PAL, SECAM en via scart NTSC

• Easy Text (2.5) met 1200 pagina’s geheugen.

• NexTView. Elektronische Programma Gids (EPG).

• Camcorderaansluitingen (incl. S-VHS).



Afstandsbediening RC 2592.
- Handige afstandsbediening met cursortoetsen voor het

bedienen van de televisie, Philips videorecorders, DVD-spelers
en satelliettuners.

- Smart Control toetsen voor het direct kiezen van één van de
standaardinstellingen voor beeld of geluid.

- P<P toets voor het terugkeren naar het laatst bekeken
programma.

Diversen.
- Easy Link is een digitale communicatie tussen tv en

videorecorder voor o.a. het automatisch overnemen van de
zenderprogrammering van de tv naar de videorecorder.

- Stand-by klok/sleeptimer instelbaar tot 180 minuten.
- Elektronisch slot, zodat de televisie alleen bedienbaar is met de

afstandsbediening.
- Programma-informatieregel.Telkens bij het overschakelen naar

een andere zender wordt gedurende enkele seconden de
programma-informatie op het scherm weergegeven, mits dit
door de zender wordt uitgezonden.

Aansluitingen
Rechterzijkant:
- Front, S-VHS in (hosiden).
- Video in (cinch).
- Audio in (2x cinch).
- Stereo hoofdtelefoon (3,5 mm jack).
Achterzijde:
- Ext.1, audio/video in/uit, RGB-in (scart).
- Ext.2, audio/video in/uit,Y/C in/uit, RGB-in (scart).
- Ext.3, audio/video in/uit (scart).
- Audio uit, constant niveau (2x cinch).

TECHNISCHE GEGEVENS

Chassis : MG
Beeldbuis : Real Flat BlackLine-S 72 cm/110º

: schermdiagonaal 68 cm
Ontvangstsystemen : PAL-BG, PAL-I

: SECAM-BG, SECAM-LL’,
SECAM-DK

: NTSC (via scart)
Kanalen : VHF-, UHF-,S- en Hyperband
Total music output : 60 watt
Netspanning : 220-240 V +/- 10 %
Opgenomen vermogen : ca. 140 watt, stand-by <1 watt
Gewicht : ca. 52 kg
Afmetingen (h x b x d) : 59 x 76 x 50 cm
Uitvoering : Silver Shadow
EAN code : 87 10101 4590 11

PHILIPS NEDERLAND B.V. - EINDHOVEN - Wijzigingen voorbehouden - Juni 2000

TYPEBESCHRIJVING

Beeld
- Real Flat BlackLine-S beeldbuis voor briljante kleuren en een

hoog contrast.
- 100 Hz Digital Scan techniek elimineert beeldflakker en trillen

van het beeld.
- CrystalClear III met Dynamic Contrast zorgen voor een

helder en natuurlijk beeld.
- Active Control zorgt automatisch voor een optimale instelling

van de digitale beeldruisonderdrukking (DNR), scherpte en
contrast.

- Digital CTI (Colour Transient Improvement) voor optimale
kleurscheiding.

- Smart Picture Control met vijf standaardinstellingen, t.w.: Eco,
Natuurlijk,Warm, Multi Media en Persoonlijk.

- Het beeld kan worden stilgezet (freeze).
- OSD (On Screen Display) voor informatie op het beeldscherm

zoals nummer en naam van een voorkeurzender, taalkeuze enz.

Geluid
- HiFi stereoversterker van 60 watt (total music output).
- Ingebouwde 2 x full range luidsprekers en 2 x dome tweeter.
- NICAM-stereo, digitaal geluid zoals uitgezonden door

bijvoorbeeld VRT 1 en VRT 2. Het resultaat is een
geluidsweergave van cd kwaliteit.

- Incredible Surround voor een realistische verruiming van het
stereo-effect.

- Smart Sound Control met vier standaardinstellingen, t.w.: Film,
Spraak, Muziek en Persoonlijk.

- Het volume van de hoofdtelefoon is afzonderlijk regelbaar.
- Dynamic Bass Enhancement voor betere lage tonen weergave

bij een laag volume.
- AVL (Automatic Volume Leveller), controleert automatisch het

volumeniveau om te grote niveauverschillen te vermijden, in
het bijzonder wanneer u van programma verandert of tijdens
reclame-onderbrekingen.

- Hoofdtelefoon, afzonderlijk regelbaar volume.

Teletekst
- ‘Easy Text’ teletekst is Computer Controlled Teletekst met

verhoogde intelligentie en heeft een geheugencapaciteit van
1200 pagina’s. Door toepassing van speciale software zijn alle
gewenste pagina’s vrijwel onmiddellijk beschikbaar. Deze
teletekstdecoder plaatst, direct na het inschakelen van de tv, de
meest geraadpleegde pagina’s in het geheugen (habit watch).
Na overschakeling op teletekst zijn deze direct beschikbaar.

- Ook geschikt voor FLOF- en TOP-teletekst, zoals o.a. gebruikt
in resp. Engeland en Duitsland.

- NexTView. Elektronische Programma Gids (EPG).
- Teletekst 2.5 is een uitbreiding op de teletekstnorm waarbij

meerdere kleuren en meer gedetailleerde afbeeldingen
gebruikt worden.Voorwaarde is dat de zender hierin voorziet.

Menusturing.
- Gebruiksvriendelijke menugestuurde installatie en bediening,

met cursor control.
- Taalkeuze ( 22 talen) voor het menu.
- Easy Tune met o.a.ACI (Automatic Channel Installation).

Hierdoor is het mogelijk om de aangeboden zenders, inclusief
zendernamen, ultra snel in de volgorde van het mozaïekscherm
van het kabelnet te programmeren.Voorwaarde is dat het
kabelnet hiervoor geschikt is.

- 100 Voorkeurzenders.
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