
Kleurentelevisie

25PT5105/00
28PT5105/00

63 en 70 cm Stereo Kleurentelevisie met
Teletekst

• BlackLine-S Flat Square beeldbuis.

• Smart Picture en Smart Sound.

• Contrast Plus.

• Easy Tune (ACI).

• Teletekst met 8 paginageheugen en 4 favoriete

paginanummers.

• 100 Voorkeurzenders.

• Menu besturing met cursor control.

• Stereoversterker van 20 watt (total music output).

• Incredible Surround.

• Automatische volumebegrenzing.
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Aansluitingen.
Front/rechterzijkant:
- Stereo hoofdtelefoon (3,5 mm jack).
Achterzijde:
- EXT.1, RGB-in + Video in/uit + Audio in/uit (SCART).
- EXT.2,Video in/uit + Audio in/uit + Y/C in (SCART).
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TECHNISCHE GEGEVENS
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TYPEBESCHRIJVING

Beeld.
- Hoog contrast dankzij de Philips BlackLine-S Flat Square

beeldbuis.
- Contrast Plus vergroot de mate van het contrast tussen

zwart en wit waardoor het beeld nog sprankelender
wordt.

- Smart Picture geeft de kijker de mogelijkheid te kiezen uit
vier voorgeprogrammeerde beeldinstellingen n.l.: Zacht,
Natuurlijk,Warm en Persoonlijk.

- OSD (On Screen Display) voor informatie op het
beeldscherm zoals het nummer/naam van de
voorkeurzender, instelling van beeld, geluid enz.

Geluid.
- Stereoversterker met een totaal muziekvermogen van 

20 watt.
- 2 x Wide-range frontluidsprekers.
- NICAM-decoder voor het decoderen van digitaal geluid

zoals uitgezonden door o.a.VRT. Het resultaat is een
geluidsweergave van CD kwaliteit.

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

- Smart Sound geeft de mogelijkheid om een van de vier
voorgeprogrammeerde klankkleurinstellingen te kiezen.
Deze zijn:Theater, Muziek, Stem en Persoonlijk.

- Automatische volumebegrenzing is een beperking van het
geluidsniveau dat in werking treedt zodra een maximum
waarde plotseling wordt overschreden.

Teletekst.
- Geheugen voor 8 pagina’s en 4 favoriete paginanummers.
- Ook geschikt voor FLOF- en TOP-teletekst, zoals o.a.

gebruikt in resp. Engeland en Duitsland.

Bediening en afstemming.
- Afstandsbediening RC 2525.
- Gebruiksvriendelijke menugestuurde installatie en

bediening met cursor control.
- Lokale bediening aan de voornzijde van het toestel:

Volume + en -, Program + en -.
- Menutaal keuze.
- Elektronisch slot (kinderslot). Door middel van een 

4 cijferige code worden een of meerdere voorkeurzenders
geblokkeerd.

- Sleeptimer, m.b.v. deze functie kan de tv automatisch
worden uitgeschakeld (tot maximaal 120 minuten na
activering).

- Schakelklok. Deze timerfunctie schakelt de tv in- en uit op
een vooraf ingestelde tijd.Als de tv al aan staat zal deze op
de aangegeven tijd omschakelen naar het ingestelde
programmanummer.

- Easy Tune, met o.a.ACI (Automatic Channel Installation).
Hierdoor is het mogelijk om de aangeboden zenders ultra
snel, in de volgorde van het mozaïekscherm, te
programmeren.Voorwaarde is dat het kabelnet hiervoor
geschikt is.

- Video playback voor de NTSC norm.

25 PT 5105/00
Chassis : L9
Beeldbuis : BlackLine-S FSQ 63 cm/110˚
Ontvangstsysteem : PAL-BG
Tuner : VHF-, UHF-, S- en Hyperband
Total Music Output : 20 W
Netspanning : 220-240 V, 50-60 Hz
Opgenomen vermogen : 80 W, in stand-by 3 W
Gewicht : ca. 28 kg
Afmetingen (h x b x d) : 53 x 69 x 46 cm
Uitvoering : grijs

28 PT 5105/00
Als 25 PT 5105/00 echter m.u.v.:
Beeldbuis : BlackLine-S FSQ 70 cm/110˚
Opgenomen vermogen : 95 W, in stand-by 3 W
Gewicht : ca. 36 kg
Afmetingen (h x b x d) : 58 x 76 x 48 cm


