Home Entertainment Guide 2005 — 2006

Velkommen til en verden af nye oplevelser!
Leder du efter noget nyt og anderledes? Så er du på rette vej. Pioneer bringer dig en verden fyldt med innovationer
— nye udfordringer, nye oplevelser og nye følelser. Totalt suveræn multimedia-underholdning til hjemmet og
firmaet — ja selv til dansegulvet. De futuristiske og elegante produkter udnytter de mest avancerede teknologier
til yderligere at flytte grænserne for Home Entertainment.

Træd ind i den visuelle fremtid og se mere
Vær klar til High-Definition fremtiden i dag med en avanceret multimediaskærm, som viser strålende farver og de reneste toner i sort.

Ubegrænsede optagemuligheder
Vælg den DVD-optager, som passer til din livsstil,
og oplev fleksibiliteten ved verdens længste optagetider
— naturligvis med imponerende realistiske billeder.

Den ultimative rejseledsager
Uanset hvor du vil hen, sørger Pioneer for, at du kommer hurtigt
og afslappet frem med topklasse navigation plus integreret video
og audio underholdning — alt samlet i ét smart system. Det er
mere uundværligt end dit kreditkort.

Skøn lyd og elegant design
Forkæl dine øjne og ører med ét af de strømlinede alt-i-ét Home
Cinema systemer. En indbygget DVD-optager giver dig endnu flere
muligheder for underholdning.

Avanceret computer-teknologi
Med højkvalitets DVD-R/DVD-RW brændere og DVD-ROM drev ligger
Pioneer i spidsen blandt producenter af computer-hardware.

Club-publikummets favorit
Når DJs power-mixer med Pioneer, ryger stemningen helt op under
loftet. Ryk grænserne for DJ og VJ underholdning med DVJ-X1 mixingkraftværket, som kan styre gengivelsen af digital audio og video.
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Home Entertainment der er ude af denne verden
Opdag fjerne steder og spændende idéer. Mens du slapper af, kan Pioneer skabe forfriskende, helt unikke
oplevelser i dit eget hjem. Knivskarp audio og uforlignelig video er bare toppen af isbjerget. Intelligente
teknologier og en lang række valgmuligheder fuldender din totale Home Entertainment oplevelse. De seneste
digitale kvaliteter forbedrer yderligere hele nydelsen af den altid opsigtsvækkende kvalitet i Pioneer’s
elektronikprodukter.
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Forlang det perfekte:
Pure Digital Home Entertainment
DVD-AUDIO/VIDEO/SACD AFSPILLER
High-fidelity medie-afspiller
Digital audio og video signalbehandling i højeste klasse sikrer den mest
realistiske gengivelse af alle aktuelle kilder.

EX SERIE HØJTTALERE
Reference-klasse akustisk design
High-End højttalere i absolut reference-klasse
gengiver den fulde kvalitet fra Pioneer’s
lækreste grej.

HDD DVD-OPTAGER
Top-klasse optagelse og afspilning
Den fineste digitale kodning og optagelse plus
direkte digital tilslutning leverer uovertruffen video
og audio.

FREMRAGENDE TEKNOLOGIER
Nogle af de store fordele ved Pioneer’s Pure Digital Home Entertainment

HDMI (High-Definition Multimedia Interface) er en digital forbindelse via et enkelt kabel, der overfører
alle digitale signaler — såvel video som multi-kanal audio — direkte fra kilden til skærmen eller
receiveren. Der sker ingen konvertering eller komprimering, så signalet forbliver uberørt. Det betyder nul støj og nul forvrængning. HDMI
forbindelsen er din garanti for en hidtil ukendt renhed i video og audio — fuldstændig den samme kvalitet som det originale materiale.
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Ægte digital livsstil er nu en realitet... Pioneer’s Pure Digital Home Entertainment — det eneste komplette digitale system
med klassens bedste, rent digitale underholdning. Hver enkelt af de højt avancerede komponenter i dette totalsystem
kommer med fremtidsorienteret digital netværksopkobling. Da der ikke sker unødvendige digitale og analoge
konverteringer, er kvalitetstab i audio og video udelukket. Behandlingen og signalerne er ren og ufarvet med digital
overførsel fra kilde til signaludgang. Med andre ord: En helt digital verden.
Endelig er der udviklet et system, som indfrier dine krav om mageløs perfektion.

PLASMA-TV
En vision om perfektion
Strålende realistiske billeder vises i en perfekt High-Definition
kvalitet, som fuldender din film- og musikoplevelse.

MULTI-KANAL AV-RECEIVER
Et kraftværk med topklasse surround-lyd
Fyldt med et væld af digitale tilslutningsmuligheder, førsteklasses
konstruktionsdetaljer og professionelle lydjusteringer, som sikrer en
ren og kraftfuld surround-lydgengivelse.

i.LINK er den absolut bedste forbindelse
til overførsel af digital audio mellem en
DVD-afspiller og en receiver. Du får audio med en ufarvet klarhed — uden
støj eller forvrængning, fordi signalet forbliver i det digitale domæne hele
vejen. I kraft af den optimerede hastighed i signaloverførslen er i.LINK
perfekt til High-Resolution multi-kanal audioformater som SACD og
DVD-Audio. Og så stereo audioformater gengives i højeste, originale
kvalitet. Kun ét kabel er nødvendigt til denne High Fidelity audiooplevelse.

Dette eksklusive system justerer lyden præcist efter
akustikken i det enkelte lytterum. En mikrofon registrerer
audiomiljøet, og en 9-bånds equalizer indstiller de
forskellige lydparametre. Du oplever virkningen, som om en
professionel studietekniker har fintrimmet dit Home
Entertainment system.
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Mere end du har drømt om:
Pioneer’s Pure Digital
Home Entertainment løsninger
Digital Networking har revolutioneret hele Home Entertainment verdenen. Nu revolutionerer Pioneer Home
Entertainment med et sortiment af avancerede audio- og videokomponenter. Med digital signalbehandling og rent digital
overførsel af audio- og video-data mellem enhederne, har kvaliteten nået hidtil ukendte niveauer. Tre eksempler på total
digital underholdning er vist her. Vælg det koncept og de separate komponenter, som matcher netop dine behov for
underholdning. Du går ikke på kompromis, og det gør de disse rent digitale løsninger heller ikke.

DEN ULTIMATIVE DIGITALE AUDIO/VIDEO UNDERHOLDNING
Denne kombination af Pioneer topmodeller er helt på forkant med den digitale revolution. Begynd med Pioneer’s “HD ready”
Plasma-TV og få levende High-Definition billeder. Det kommer med indbygget digital tuner, så du kan nyde Free-to-Air digitale
transmissioner. Multimedia-receiverens to HDMI tilslutninger sørger for digital gennemsløjfning af audio- og videosignaler. I denne
løsning er en digital Set-Top Box tilsluttet til modtagelse af kodede digitale programmer samt en AV-receiver med HDMI af hensyn til
den reneste digitale surround-lyd. Herfra tager AV-receiveren over som et digitalt mesterværk. i.LINK og HDMI Networking lader dig
tilslutte både en HDD DVD-optager med HDMI udgangsbøsning og en topkvalitets DVD-Audio/Video/SACD afspiller med såvel i.LINK
som HDMI. Dette sikrer fuldt digital signaloverførsel af audio- og video-data direkte fra kilden til receiveren og videre til Plasma-TV’et
— uden konvertering og derfor med absolut renhed. Endelig sendes lyden ud i rummet af Pioneer’s verdensklasse højttalere. Alle
vinkler og ambitioner er dækket ind i denne ultimative løsning til totalt digital audio og video underholdning.

(Audio)

DV-989AVi-S

(Audio/Video)

PDP-506XDE

DVR-930H-S

(Video)

VSX-AX4AVi-S

EX SERIE HØJTTALERE

MULTIMEDIA-RECEIVER

DVI
til

Set-Top
Box
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REN VIDEO UNDERHOLDNING
Denne enkle løsning er sagen til ren digital video. Du ser det hele tydeligere med Pioneer’s “HD ready” Plasma-TV. Dets HDMI
indgange gør det muligt at slutte det digitalt til to HDMI videokilder. Det betyder, at de digitale data overføres på det højeste
kvalitetsniveau — uden støj og forvrængning — gennem et enkelt kabel. Som kilder kan du vælge en HDD DVD-optager med enorm
kapacitet og en lækker DVD-afspiller. Begge modeller er udstyret med digitale HDMI tilslutninger og fremragende signalbehandling,
som maksimerer billedrealismen på Plasma-TV’et. Hvis et billede siger mere end 1.000 ord, vil denne digitale video
underholdningsløsning gøre dig målløs.

KILDER

DV-989AVi-S
PDP-506XDE

MULTIMEDIA-RECEIVER

DVR-930H-S

KLASSISK DIGITAL AUDIO/VIDEO UNDERHOLDNING
Her er en digital indgang til klassisk Home Cinema — højkvalitets audio og video med fordelene ved digital teknologi. En yderst
kompetent digital kilde er indgangen til systemet. DVD-Audio/Video/SACD afspilleren med HDMI/i.LINK sender ukomprimerede,
digitale videosignaler direkte til “HD ready” Plasma-TV’et, mens rent digital audio overføres til AV-forstærkeren eller receiveren
gennem i.LINK forbindelsen med ét kabel. Audio-entusiaster vil værdsætte den fornemme klang fra multi-kanal discs som SACD og
DVD-Audio, når de gengives med akustisk perfektion af Pioneer’s verdensklasse EX Serie højttalere. Med dette udsøgte valg af
komponenter er du sikker på en exceptionel video- og audiooplevelse.

EX SERIE HØJTTALERE

PDP-506FDE

VSA-AX10Ai-S
eller
VSX-AX4AVi-S

DV-989AVi-S

MULTIMEDIA-RECEIVER
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Udvid dine
visuelle horisonter
Slå dørene op til en ny oase med visuel
underholdning. Pioneer’s PURE Vision
Plasma-TV med de overvældende paneler er perfekte
lærreder til Home Entertainment — nu og i fremtiden. Deres lækre, rene design
er en logisk forlængelse af din karakteristiske smag. Digitale tilslutningsmuligheder og
revolutionerende teknologi betyder, at de realistiske, veldefinerede billeder ikke er nogen illusion. Du kan
næsten mærke sandet mellem tæerne, og der er lige så mange sorte farvetoner på skærmen som i en
nattehimmel over ørkenen.
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PURE VISION PLASMA

Plasma-verdenen handler om meget mere end blot TV
RAFFINERET HOME CINEMA

Pioneer Plasma-TV PDP-506XDE kombineret med et RCS-77H HDD DVD-optager Home
Cinema system

KOMPONENT-BASERET HOME CINEMA
UDSTIL DINE DEJLIGE BILLEDER
Hukommelseskort slottet på multimediareceiveren gør dit plasma-panel perfekt til
udstilling af kunstneriske talenter — dine
egne digitale billeder eller et fornemt udvalg fra Pioneer’s Home
Gallery software.
Tilslut dit videokamera og se, hvordan
dine hjemmevideoer bliver levende.

Pioneer Plasma-TV PDP-506XDE kombineret med topklasse AV-komponenter

FREMRAGENDE TEKNOLOGIER
TIL EN PERFEKT
HIGH-DEFINITION
BILLEDOPLEVELSE
Pioneer er også helt fremme,
når det gælder High-Definition
underholdning. Derfor er det en
selvfølge, at Pioneer Plasma-TV er certificeret “HD ready”.
Det betyder, at de overholder EICTA standarderne for
behandling og visning af High-Definition signaler. Fra HDTV
transmissioner til indspillede HD medier som Blu-ray discs,
High-Definition DVD-discs og High-Definition digitale
videokamera-optagelser — dit Pioneer “HD ready” Plasma-TV
understøtter hele fremtiden.

FORBEDRET PLASMA BILLEDKVALITET
Det nye PUREBLACK panel gengiver en komplet
farvepalet, som er en fryd for dine øjne — fra
strålende hvidt til livagtigt grønt og realistisk
havblåt til det dybest tænkelige sort. Som et
resultat af Pioneer’s PUREBLACK Crystal Layer, er gengivelsen
af sorte nuancer yderst nøjagtig. Billedkvaliteten forbedres
yderligere med PURE Drive 2HD digital video-signalbehandling,
som omfatter de seneste udviklinger og sikrer fuldt udnyttelse af
plasma-panelet. Billeder er klarere, roligere, skarpere og mere
realistiske end nogensinde tidligere.

PURE VISION PLASMA
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COMPUTER-BILLEDER I OVERSTØRRELSE

OPLEV PERFEKTE TV-BILLEDER
Med suveræn billedkvalitet og digital surround-lyd kan HDTV
programmer omsider levere et TV-transmitteret modstykke
til de høje standarder ved en Home Cinema oplevelse.

ACTION-SPIL PÅ EN STOR SKÆRM

SAMTIDIG VISNING AF FLERE KILDER

Glem alt om zapping og kildeskift. Med Pioneer’s
Multi-Screen valgmuligheder kan du se mere end
ét billede ad gangen — også fra forskellige kilder
som Internet og digitale TV-programmer.

100 % DIGITALE FORBINDELSER
HDMI indgangen giver dig sikkerhed for,
at dit plasma-panel gengiver video og audio i højeste kvalitet — direkte fra
kilden. Da panelet modtager et fuldt digitalt, ukomprimeret signal fra
f.eks. en DVD-afspiller eller DVD-optager med HDMI udgang, er der ingen
risiko for kvalitetstab. Desuden slipper du for et virvar af kabler og stik, for
HDMI overfører samtlige audio/video-data gennem ét enkelt kabel.

Digital TV

INDSTILLET PÅ DIGITALE
UDVIKLINGER

Få øjeblikkelig adgang til Free-to-Air digitale terrestriske
TV-programmer og digitale radio-stationer med Pioneer’s
digitale multimedia-receiver. Du kan nyde et bredt udvalg af
programmer med en utrolig lydkvalitet — i dag og i fremtiden.
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PURE VISION PLASMA

PUREBLACK
Crystal Layer
NYHED

PDP-506XDE
PDP-436XDE

Digital
Terrestrisk tuner

PURE Vision Plasma-TV

50”

43”

M

M

C
27

9C

10

1

PDP-506XDE

PDP-436XDE

Multimedia-receiver
med åbent frontpanel

PDP-506XDE vist med sidemonterede højttalere (PDP-S38,
ekstra tilbehør) og drejelig bordfod (PDK-TS012 ekstra
tilbehør)

SÆRLIGE FEATURES
Plasma-panel
y
y
y
y
y

Oplev markedets mest fremragende billedkvalitet
— dette Plasma-TV er “HD ready”
Se mørkere dele af billedarealet med forbedret
kontrast i kraft af Pioneer’s unikke PUREBLACK
Crystal Layer
Rent og elegant, ultra-tyndt (9,2 cm) design
Hæng dit Plasma-TV på væggen med det
praktiske beslag eller vælg en bordfod eller
gulvfod
Vælg mellem højttalere til montering på siden af
eller under* skærmen

Multimedia-receiver
 Nyd Free-to-Air digitale terrestriske TV- og radiostationer via den indbyggede digitale
tuner samt det praktiske valg af digitale TV-programmer med Digital EPG på skærmen
 NexTView EPG — din analoge programoversigt på TV-skærmen
 Vis dine egne digitale still-billeder med Home Gallery JPEG PictureViewer
 Se TV (analogt/digitalt) og en anden ekstern kilde samtidig på skærmen med de
praktiske Dual Screen & Picture-in-Picture funktioner
 Enkel forbindelse af din computer til Plasma-TV’et via PC indgangen
 Ny forprogrammeret aluminium fjernbetjening med bekvem kontrol af andre Home
Entertainment komponenter
 Hovedtelefoner og en subwoofer kan tilsluttes gennem de særlige udgange
y Ydermere har PDP-506XDE og PDP-436XDE alle de samme features som PDP-506FDE
og PDP-436FDE

* Findes kun til 43" modeller

Digital TV

KOMPATIBELT MED TERRESTRISKE
DIGITALE TV-TJENESTER
(PDP-506XDE, PDP-436XDE)

Pioneer’s PDP-506XDE og PDP-436XDE Plasma-TV kommer komplet med en
digital multimedia-receiver med indbygget digital og analog tuner. Du får fuld
adgang til alle Free-to-Air digitale terrestriske TV-programmer og digitale
radiostationer. Ved brug af et CAM (Conditional Access Module) kan du også
modtage Pay-TV kanaler. Nu kan du nyde et bredt udvalg af underholdning, musik
og andre programmer i den højest mulige billed- og lydkvalitet. Også Dolby Digital
programmer (hvor de sendes) understøttes. Glæd dig til de avancerede og yderst
praktiske features, bl.a. den nye Digital Tuner Out funktion, som du kan bruge til at
optage en digital udsendelse, mens du ser et analogt program.
NB: Dette produkts kompatibilitet med digitale terrestriske tjenester er fastlagt ved
introduktionstidspunktet — detaljer fremgår af produktspecifikationerne. Modtagelsen kan
afhænge af en eksisterende antennes type og tilstand. Bedre antenneforhold kan være nødvendige.

EPG

NEXTVIEW EPG — DEN NÆSTE GENERATIONS
PROGRAMOVERSIGT I DAG
(PDP-506XDE, PDP-436XDE)

Med Pioneer Plasma TV’enes multimedia-receiver kan du få fuldt udbytte af
NexTView EPG tjenester fra nogle analoge terrestriske sendere*. Planlæg din
TV-uge med programoversigten på skærmen op til 7 dage frem. Bestem hvad du vil
se direkte, og hvad der skal optages med den indbyggede REC timer**. Så glemmer
du aldrig igen at se et bestemt program. Tema og programfiltre giver dig mulighed
for at individualisere programoversigterne samt
at få besked om andre On-Screen tjenester.
* Endnu ikke indført i Danmark.
** I forbindelse med NexTView EPG kompatibelt
optageudstyr.

NexTView menu

Mere information om features og teknologi på www.pioneer.dk
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PURE VISION PLASMA

PUREBLACK
Crystal Layer
NYHED

PDP-506FDE
PDP-436FDE

PURE Vision Plasma-TV

50”

43”

M

M

C
27

9C

10

1

PDP-506FDE

PDP-436FDE

Multimedia-receiver
med åbent frontpanel

PDP-436FDE vist med højttalere monteret under
skærmen (PDP-S39, ekstra tilbehør) og bordfod
(PDK-TS10, ekstra tilbehør)

SÆRLIGE FEATURES
Multimedia-receiver

Plasma-panel
y
y
y
y
y

Oplev markedets mest fremragende billedkvalitet — dette Plasma-TV er
“HD ready”
Se mørkere dele af billedarealet med forbedret kontrast i kraft af Pioneer’s
unikke PUREBLACK Crystal Layer
Rent og elegant, ultra-tyndt (9,2 cm) design
Hæng dit Plasma-TV på væggen med det praktiske beslag eller vælg en
bordfod eller gulvfod
Vælg mellem højttalere til montering på siden af eller under* skærmen

y
y
y
y

Nyd alle de populære TV-programmer med den indbyggede
analoge tuner
Oplev den rene kvalitet i direkte High-Definition fuldt digital
audio/video transmission med HDMI indgangen
Få en nøjagtig billedgengivelse optimeret til netop dine
omgivelser med ISF C3 professionel kalibrering
Tekst-TV med 2.100 siders hukommelse

* Findes kun til 43" modeller

HDTV

HDTV: TV SOM LEVER OP TIL AVANCEREDE
HOME CINEMA STANDARDER

HDTV (High-Definition Television) er det vigtigste fremskridt på TV-området siden lanceringen
af farve-TV’et. Med et Pioneer “HD ready” Plasma-TV bliver du forberedt til den stærkt
forbedrede billed- og lydkvalitet fra HDTV transmissioner. Hvad betyder HDTV for dig?
Transmission og modtagelse af signaler i digitalt format medfører et skarpere billede, ingen
analog interferens, et bredere udvalg af kanaler og nye interaktive tjenester. HDTV billeder med
høj opløsning indeholder mere detaljerede information, og de sendes i Wide-Screen (16:9)
format, så du får en biografrealistisk panorama-effekt. Selv lyden er i biografkvalitet. HDTV
programmer kan komme med multi-kanal digital surround-lyd.

PROFESSIONEL INDIVIDUEL
KALIBRERING
ISF C3 (Custom Calibration Configuration) funktionen giver dig
mulighed for at optimere dit plasma-panel til netop dine omgivelser.
Som en ekstra service kan en professionel ISF tekniker kalibrere dit
plasma-panel med individuelle niveauer for kontrast, farvetone,
farveniveau og andre parametre. Derefter oprettes to sæt indstillinger,
som svarer til betingelserne, når du ser TV, f.eks. én til brug i stærkt
dagslys og én til aftenbrug med det elektriske lys dæmpet.

Se de komplette features og specifikationer på side 81 — 82.
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PURE VISION PLASMA

ISF C3 kalibrering
PDP-615EX

PURE Vision Plasma-panel

61”
M
5C
15

SÆRLIGE FEATURES
y
y
y
y
y

Oplev den rene kvalitet i direkte High-Definition fuldt digital audio/video transmission med HDMI indgangen
Få en nøjagtig billedgengivelse optimeret til netop dine omgivelser med ISF C3 professionel kalibrering
Justér den hvide farvetone efter din smag med Colour Temperature Setting funktionen
Nyd en billedgengivelse på højeste niveau — helt uden støj — i kraft af avanceret støjreduktionsteknologi
Udstil dit Plasma-TV med den praktiske bordfod (PDK-1014) eller vælg vægbeslaget (PDK-WM03)

PDK-1014

Bordfod

PDK-WM03

Vægbeslag

221,6 mm

646,2 mm

470 mm
1.000 mm

Kun til 61"

950 mm
Dybde: 45 mm

Kun til 61"

Mere information om features og teknologi på www.pioneer.dk

PURE VISION PLASMA

NYHED
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NYHED

PDK-TS12

Drejelig bordfod

Bordfod

PDK-TS10

249,5 mm
491 mm

380 mm
577 mm
325 mm

566 mm

Kun til 43" og 50"
Kun til 43" og 50"

NYHED

NYHED

PDK-FS06

Gulvfod

PDK-FS05

Svævende gulvfod

760 mm

784 mm

476 mm

701 mm

Hylde til mere udstyr

478 mm
960 mm

Kun til 43" og 50"
Kun til 43" og 50"

NYHED

PDK-WM02

PDK-WT02*

Vægbeslag

Vinklet vægbeslag

475 mm

573 mm

576 mm

Dybde: 67 mm

Dybde: 32 mm

Kun til 43" og 50"

740 mm

Kun til 43" og 50"
* Når højttalerne monteres under skærmen, begrænses indstillingsmulighederne.

NYHED
PDA-H05
PDA-H03

Langt almindeligt systemkabel (10 m)

Langt optisk systemkabel (30 m)

Se tilslutningseksemplet på side 81.

NYHED
PDP-S37
PDP-S38

NYHED
PDP-S39

Højttaler til montering
under skærmen

Sidemonterede højttalere

Mål (B x H x D): PDP-S37 = 76,5 x 632 x 92 mm
PDP-S38 = 76,5 x 717 x 92 mm
PDP-S37 kun til 43"
PDP-S38 kun til 50"

Mål (B x H x D): 1.076 x 83 x 92 mm
Kun til 43"

Se de komplette features og specifikationer på side 82.
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PURE VISION PLASMA TEKNOLOGI

PUREBLACK Panel
ET ENORMT FREMSKRIDT I BILLEDKVALITET
(PDP-506XDE, PDP-436XDE, PDP-506FDE, PDP-436FDE)
Pioneer’s Plasma-TV viser billeder med stærkt forøget dybde og rumlighed — især i mørkere dele af motiverne. Skarphed og kontrast
forbedres i skyggefulde billeder og nattescener, og et bredere spektrum af sorte toner kan gengives — helt op til ægte dybsort. Pioneer’s unikke PUREBLACK Crystal
Layer, som er et ekstra lag på indersiden af beskyttelsesglasset, har gjort dette muligt. Endnu en fordel ved det nye lag er, at det øger lysstyrken og bidrager til et
reduceret energiforbrug.

NY CELLESTRUKTUR

PUREBLACK PANEL MED PUREBLACK CRYSTAL LAYER
1
2
3

Større lysudbytte
Atomstruktur
Direct Colour Filter

4

11

5

12

6

Frontglas

7
Beskyttelseslag
Plasma-udladning

13

Ultraviolet Lys
Reflekterende
krystallag

Dyb vaffelformet
Ribbestruktur
Bageste Glasplade

8

14

9

15

10
Konventionel cellestruktur

Ny cellestruktur

1) Direct Colour filter 2) Frontglas 3) Transparent elektrode 4) Dielektrisk lag
5) Beskyttelseslag 6) Reflekterende krystallag 7) Dyb vaffelformet ribbestruktur
8) Rød fosfor 9) Grøn fosfor 10) Blå fosfor 11) Sort stribe 12) Ekstra elektrode
13) Beskyttelseslag for styreelektrode 14) Styreelektrode 15) Bageste glasplade

BILLEDER MED ENDNU STØRRE LYSSTYRKE (PDP-506XDE, PDP-436XDE, PDP-506FDE, PDP-436FDE, PDP-615EX)
Pioneer’s innovative og unikke dybe, vaffelformede ribbestruktur betyder, at plasma-cellerne er afskærmet på alle sider, så det udsendte lys ikke
kan trænge ind i de omkringliggende celler og påvirke deres lysstyrke. Billederne bevarer altid deres intensitet og vises med en lysstyrke på et
niveau, som aldrig tidligere har været muligt.

STRÅLENDE FARVEGENGIVELSE (PDP-506XDE, PDP-436XDE, PDP-506FDE, PDP-436FDE)
Nyd et minimum af reflekser og et maksimum af farve med Pioneer’s Direct Colour filter — et film-filter, som
er fastgjort direkte på forsiden af plasma-panelet. Det giver en betydelig dæmpning af reflekser fra lyskilder i rummet samt lysudslip
fra selve skærmen, så kontrasten i lyse omgivelser forbedres stærkt. Det nye filter er også meget tyndt og let,
hvad der minimerer plasma-panelets super-slanke profil (kun 92 mm).

Konventionel
plasma-skærm
Pioneer Plasma-TV med
Direct Colour filter

PDP-506XDE

PDP-436XDE

Picture-in-Picture/Dual Screen

✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓
✓

HDMI indgang

2

PC indgang

✓

“HD ready” certificeret
Digital tuner til digitalt terrestrisk TV med digital EPG
Analog tuner med tekst-TV
NexTView EPG (Electronic Programme Guide)
Home Gallery (JPEG PictureViewer)

Mere information om features og teknologi på www.pioneer.dk

PDP-506FDE

PDP-436FDE

PDP-615EX

✓

✓

—

—

—

—

✓

✓

—

—

—

—

—

—

—

—

—

✓

2

1

1

1

✓

—

—

✓
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PURE Drive 2HD
UOVERTRUFFEN BILLEDBEHANDLING
PURE Drive 2HD, som kun Pioneer kan tilbyde, er en avanceret, fuldt digital signalbehandling, som
optimerer hvert enkelt billede på plasma-skærmen. Den gennemtænkte kombination af teknologier
til billedforbedring samarbejder om at øge billedkvaliteten på 4 områder — levende og ægte,
klar og støjfri, glidende og naturlig samt skarp og stærk i kontrast.

LEVENDE OG REALISTISKE FARVER (PDP-506XDE, PDP-436XDE, PDP-506FDE, PDP- 436FDE, PDP-615EX)
Med Pioneer’s farvejusteringer kan du nemt indstille billedet efter din egen smag. Hvide toner kan justeres med Colour Temperature indstillingen. Colour Management
giver dig frihed til individuel justering af en farve uden at påvirke det omkringliggende spektrum, så du får en mere levende og ægte farvegengivelse. Digital CTI
(Colour Transient Improvement) optegner motivernes konturer, så billederne bliver klare og skarpe.

KLARE OG STØJFRI BILLEDER (PDP-506XDE, PDP-436XDE, PDP-506FDE, PDP-436FDE, PDP-615EX)
Pioneer’s Vision Plasma-TV giver dig klare, støjfri billeder i kraft af adskillige banebrydende teknologier.
Digital Noise Reduction minimerer billedstøj og bringer kvaliteten tættere på de originale optagelser.
MPEG Noise Reduction* dæmper den særlige Mosquito Noise, som typisk optræder i MPEG videobilleder
— en nyttig funktion ved visning af DVD-Video discs eller digitale TV-kanaler. Når du ser analogt TV, kan du
stole på Tuner Noise Reduction*, som automatisk afstemmer støjreduktionens effektivitet efter
signalstyrken. Det nye 3D Y/C Separation filter* til PAL TV adskiller lysstyrke (Y) og farve (C) signalerne, så
billedet gengives fejlfrit. Det totale resultat er en drastisk forbedret billedkvalitet uden forstyrrende støj.

Konventionel plasma-skærm

Pioneer Plasma-TV med
Digital Noise Reduction

* Findes ikke på PDP-615EX.

STÆRKE OG NATURLIGE FARVER (PDP-506XDE, PDP-436XDE, PDP-506FDE, PDP-436FDE)
NATURLIGE FARVEOVERGANGE
Pioneer’s stræben efter billedperfektion har ført frem til i-CLEAR Drive teknologien. Billederne analyseres, hvorefter farveovergange og
lysstyrkeniveauer automatisk optimeres på skærmen. Ny multi-bit signalbehandling øger antallet af skalatrin, så endnu flere farver kan
gengives. Forbedringen er størst i de mørkere dele af billedarealet, hvor de flere farveovergange giver dig mulighed for at opdage ellers usynlige detaljer i scenerne.

Konventionel plasma-skærm:
Farveovergangene er synlige

Pioneer Plasma med
i-CLEAR Drive:
Farveovergangene virker
mere naturlige

SKARP OG KLAR BILLEDGENGIVELSE
På grund af Pioneer’s Dynamic HD Conversion
teknologi er billederne skarpe og klare. Efter at de
84 omkringliggende pixel er scannet, optimeres hver enkelt pixel individuelt.
Billederne virker mere naturlige, end du nogensinde tidligere har oplevet.
Konventionel plasma-skærm

Pioneer Plasma TV med
Dynamic HD Converter

SKARPE OG KONTRASTRIGE BILLEDER (PDP-506XDE, PDP-436XDE, PDP-506FDE, PDP-436FDE)
Med Pioneer’s Plasma TV slipper du for kedelige eller falmede billeder. Det skyldes, at en Dynamic Range Expander arbejder i baggrunden for at forbedre lyse og mørke
områder. Hvordan? Efter at der er foretaget en dynamisk analyse af det komplette billede, justerer en samling af teknologier kontinuerligt gengivelsen i forhold
til materialets egenskaber. Du kan ikke undgå at bemærke en betydelig forbedring i kontrasten plus et skarpere helhedsindtryk med flere detaljer i billedets
mørke dele.
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Fremtidens videooptagere — i dag
Vær fri som fuglen — med Pioneer’s DVD-optagere er du stadig dækket ind. De er skabt til mennesker i
bevægelse, og de klarer alle de spændende programmer derhjemme. Den uovertrufne fleksibilitet gør det hele
meget nemmere. Opdag den nærmest ubegrænsede kapacitet på en harddisk — flere timers video- og
audiooptagelse end med nogen anden maskine i verden. Forkæl dine sanser med billedernes storslåede kvalitet
og realisme. Med sådan en førsteklasses, kompromisløs kvalitet kan du slet ikke få armene ned.
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Pioneer DVD-optagere:
Klassens bedste optagelse og funktionalitet

OPTAG FRA FORSKELLIGE KILDER — ALLE MED DIGITAL KVALITET
En Pioneer DVD-optager er det ultimative optage- og arkiveringsværktøj. Da optagelsen er digital, er kvaliteten præcis
den samme som i originalen. Optag fra forskellige kilder: Din VHS video for at arkivere dine videobånd, et digitalt
videokamera for at redigere og arkivere dine hjemmevideoer, diverse TV-kilder som kabel, satellit, digitalt terrestriske
eller FTA (Free-to-Air) programmer.

FREMRAGENDE TEKNOLOGIER

NYD FLERE TIMERS OPTAGELSE PÅ HARDDISK OG DVD END NOGENSINDE FØR
Pioneer’s HDD (harddisk-drev) DVD-optagere rager højt op i branchen. De har
sat en verdensrekord for optagetid på både den indbyggede harddisk og på
DVD-discs. Den ekstra kapacitet betyder, at du kan tilpasse din optagekvalitet,
så den passer til dit øjeblikkelige behov. Vælg at optage et enormt antal
programmer eller optag værdifuldt materiale i en ultimativ, detaljeret kvalitet. Mulighederne for DVD
disc-lagring er også forbedret dramatisk, nu da du kan arkivere op til 24 timers materiale på en
Dual-Layer DVD-R disc.

Op til
711 timers

24 timers

Dual-Layer DVD-R disc

DVD-OPTAGERE

23

Nu er tiden inde til digital optagelse derhjemme — med en Pioneer DVD-optager. Du kan få en High-Resolution
videokvalitet, som ikke forringes med tiden. Få øjeblikkelig adgang til optagelser — og se dem fra begyndelsen, mens
optagelsen fortsætter. Optag, genoptag, redigér og lynkopiér, som det passer dig. Intet andet giver dig den samme
ultimative kontrol og fleksibilitet til privat videooptagelse. Og så alsidig, at DVD-optageren kan bruges på mange måder i
dit Home Entertainment system.
REDIGÉR DIN UNDERHOLDNING EFTER DIN EGEN SMAG
Skab netop det program, du ønsker — hurtigt og enkelt — med DVD-optagerens brugervenlige
redigeringsfunktioner. Slet uønskede afsnit, f.eks. reklamer. Du kan også lave forskellige redigerede
version af noget materiale, mens det originale indhold bevares intakt.

GØR DIN DVD-OPTAGER TIL EN DIGITAL JUKEBOX
Op til 999 CD’er
på HDD

Pioneer’s HDD DVD-optagere kan ikke alene
gemme dine favorit TV-programmer, men også din
musiksamling. Sådan kan du få en ægte digital
jukebox. Du kan kopiere tusinder af sange fra dine dejlige CD’er over
på harddisken. Så kan du holde et maraton-party kørende med
vennerne eller nyde en stille hjemmeaften med utallige timers
uafbrudt lytning.

DET STÆRKESTE TEAM:
PIONEER PLASMA-TV OG PIONEER DVD-OPTAGER

PROBLEMFRI BETJENING
Læn dig tilbage og slap af. Der er ingen kompliceret programmering med en Pioneer DVD-optager. Dens brugervenlige GUI
(Graphical User Interface) menuer forenkler og illustrerer
betjeningen. Alt — fra opsætning til optagelse, redigering og
arkivering — kan klares med nogle få klik på fjernbetjeningen.
DVD-optageren støtter dig oven i købet med automatiske
hjælpetekster på skærmen. Det går også som en leg at finde, hvad
du vil se, med den levende Thumbnail billedmenu.

Et Pioneer Plasma-TV leverer en suveræn kvalitet med
indspillet materiale fra en DVD-optager. Hvert enkelt
billede er knivskarpt, og farverne er strålende klare
— fuldstændig ligesom da de blev optaget.

KOMPATIBEL MED DIN PC OG IN-CAR DVD-AFSPILLER
Tag din DVD med på farten. Du kan gengive
dine egne optagelser på DVD-discs på din
Pioneer In-Car DVD-afspiller eller din
personlige computer.

SVIMLENDE HURTIG KOPIERING
De fleste Pioneer HDD modeller kan kopiere 100 gange
hurtigere end i realtid. F.eks. tager et 2-timers program så
lidt som 1,2 minut at overspille. Det er verdens hurtigste
kopiering.

HDD

DVD-R / DVD-RW

HDMI TIL KRYSTALKLAR
LYD- OG BILLEDKVALITET
Pioneer’s topklasse DVD-optager er udstyret med HDMI (High-Definition
Multimedia Interface) og understøtter ukomprimeret, rent digital
signaloverførsel mellem optageren og et Plasma-TV. Der er ingen kvalitetstab
eller signalforringelse — kun perfekt, 100 % digital video og audio.
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400 GB

HDMI

Harddisk-drev

Elektronisk
Program Guide
NYHED

DVR-930H-S

HDD (harddisk-drev) DVD-optager

J

b/a

d

SÆRLIGE FEATURES
 Optag op til 700 timer på det enorme 400 GB harddisk-drev og op til 8 timer på en Single-Layer DVD-R/DVD-RW disc
 Bliv imponeret over det højeste niveau af ukomprimeret digital video og fremragende audio fra originale kilder — uden noget kvalitetstab på
grund af HDMI forbindelsen
optagelse og gengivelse i uovertruffen videokvalitet som følge af 10-bit fuldt digital video signalbehandling og 108 MHz/14-bit
D/A-konverter med VQE9
Få klar High Fidelity lyd i kraft af det forstærkede 2-lags chassis
High-Speed kopiér optaget materiale fra HDD til DVD — uden tab af kvalitet (op til 55 gange hurtigere end realtid fra HDD til DVD-R)
Navigér gennem alle dine TV-kanaler og optag dem ved et tryk på en knap med GUIDE Plus+™ (Elektronisk program-guide)
Spar kostbar tid med Chase Play — se et program fra begyndelsen, mens det er ved at blive optaget — uden at afbryde optageprocessen
Sæt dit digitale videokamera til DV terminalen og redigér dine egne hjemmevideoer

 Nyd
y
y
y
y
y

HDD DVD-OPTAGER MED 400 GB HUKOMMELSE (DVR-930H)
Når du optager dine favorit TV-serier, film og hjemmevideoer med Pioneer’s DVR-930H HDD DVD-optager, får du klare billeder, stærk lyd og pålidelig holdbarhed.
Du kan gemme op til 700 timers video på det indbyggede, ekstra store 400 GB HDD (harddisk-drev). Se det materiale, du har optaget, når som helst du ønsker, redigér
eller slet det senere.
Brug DVR-930H’s High-Speed kopieringsfunktion til at overspille fra harddisken til DVD — op til 55x hurtigere end i realtid — uden tab af kvalitet.

HØJKVALITETS VIDEOOPTAGELSE (DVR-930H)
En værdifuld feature i DVR-930H er øjeblikkelig konvertering af indkommende videosignaler fra analog til digital form samt efterfølgende fuld signalbehandling med 10-bit
præcision i det digitale domæne. Analog/digital konverteringen omfatter alle typer analoge video-indgangssignaler, inklusive RGB, og sikrer den højest mulige
videokvalitet. Som en del af den digitale behandling stabiliserer en Digital TBC (Time Base Corrector) signalet og fjerner jitter, som ofte opstår ved analog videooptagelse.
Det betyder højkvalitets, præcis billedoptagelse. Pioneer’s digitale Picture Creation behandling sørger ydermere for den bedste billedkvalitet fra alt materiale — uanset
hvordan det er optaget. Ud over analoge indgangssignaler behandles originalt digitalt DV materiale også. Det betyder optimal billedkvalitet efter konvertering fra DV til
MPEG format.

Mere information om features og teknologi på www.pioneer.dk

DVD-OPTAGERE — TEKNOLOGI

HDMI (HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA
INTERFACE): DEN DIGITALE FORBINDELSE*

ANALOG FORBINDELSE
Original

(DVR-930H)

Skærm
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HDMI DIGITAL FORBINDELSE
Original

Skærm

DVR-930H HDD DVD-optageren er udstyret med en HDMI forbindelse, som kan
overføre High-Definition digitalt materiale — direkte og sikkert — fra enhver
audio/video-disc til en skærm med HDMI tilslutning — gennem et enkelt kabel.
Fejl

FULDT DIGITAL 10-BIT SIGNALOVERFØRSEL

VQE9 10-BIT
VIDEO QUALITY
ENHANCER

MPEG DEKODER

10-BIT

HDMI SENDER

10-BIT

DVR-930H-S

10-BIT

10-BIT

PDP-506FDE

10-BIT

MULTIMEDIA-RECEIVER

Fuldt digital signaloverførsel fra kilden til dit Pioneer Plasma-TV
* Når et DVI/HDCP kompatibelt produkt skal forbindes til HDMI tilslutningen, er det nødvendigt med et konverteringskabel eller en adapter. Vær opmærksom på, at DVI ikke overfører audio.
Dette produkt er konstrueret til at være kompatibelt med HDMI Version 1.1. Brug af en DVI forbindelse kan resultere i upålidelig signaloverførsel, afhængigt af den tilsluttede komponent.

PERFEKTE BILLEDER MED VQE9 (DVR-930H)
DVR-930H indeholder virkelig avancerede 10-bit fuldt digitale kredsløb til video
signalbehandling og stabile, naturligt udseende billeder. Pioneer’s seneste Video Quality
Enhancer (VQE9) har præcise video kvalitetsjusteringer ved brug af PureCinema
Progressive Scan og Component Frame Recursive Digital Noise Reduction. VQE9 giver
også en betydelig forbedring af den progressive behandling af alle video-data. Støj i form
af ujævne linier er yderligere reduceret, så du kan nyde mere skarpe og naturlige
billeder — kun fra Pioneer.

Originalt signal

VQE9 forbedret billede

108 MHz/14-BIT VIDEO D/A-KONVERTER (DVR-930H)
I kraft af en indbygget topklasse 108 MHz/14-bit D/A-konverter, kan Pioneer’s DVR-930H levere de mest perfekte billeder i enhver situation. En 108 MHz/14-bit
D/A-konverter, som normalt kun findes i High-End DVD-afspillere, giver en meget højere opløsning end traditionelle data-konvertere. Resultatet er en suveræn, yderst
realistisk billedkvalitet, der kommer så tæt på det originale DVD-materiale som muligt.

ET STABILT FUNDAMENT UNDER STRÅLENDE AV-GENGIVELSE (DVR-930H)
Chassisets styrke og stabilitet er afgørende, når du vil have suveræn video og klar High Fidelity lyd. Derfor er DVR-930H
opbygget på et 2-lags chassis. Denne innovative konstruktion absorberer uønsket intern og ekstern vibration, så lyd- og
videobilledet bliver stabilt. Den tykke stabiliserende stålplade holder de mekaniske dele i ro og eliminerer
kvalitetsforringende interferens som følge af vibration. Et ekstra fastgørelsespunkt for DVD-brænderen forhindrer også
vibration og øger stabiliteten yderligere. Til sammen forbedrer disse elementer den allerede fremragende video- og
audiogengivelse betydeligt.

2-lags chassis

Se de komplette features og specifikationer på side 83 og 86.

26

DVD-OPTAGERE

Op til 711 timers
optagelse på HDD

Elektronisk
Program Guide
NYHED

DVR-630H-S

HDD (harddisk-drev) DVD-optager

b/a

J

d

SÆRLIGE FEATURES
 Optag helt op til 711 timer på det enorme 250 GB harddisk-drev og op til 24 timer på en Dual-Layer DVD-R disc
y High-Speed kopiér dit materiale fra HDD til DVD — uden tab af kvalitet (op til 100 gange hurtigere end realtid fra HDD til DVD-R)
y Navigér gennem alle dine TV-kanaler og optag dem ved et tryk på en knap med GUIDE Plus+™ (Elektronisk program-guide)
y Kopiér dine CD’ er til HDD og fyld en digital jukebox med alle dine favoritnumre
y Få assistance til betjeningen med den praktiske Help funktion
y Nyd optagelse og gengivelse i uovertruffen videokvalitet som følge af den nye højkvalitets MPEG koder, 10-bit fuldt digital
y
y
y

video
signalbehandling og 10-bit/54 MHz video D/A-konverter
Spar kostbar tid med Chase Play — se et program fra begyndelsen, mens det er ved at blive optaget — uden at afbryde optageprocessen
Sæt dit digitale videokamera til DV terminalen og redigér dine egne hjemmevideoer
Gengiv video fra alle indspilbare DVD disc-typer (DVD-R/DVD-RW, Dual-Layer DVD-R, DVD+R/DVD+RW, DVD-RAM)

SÆTTER REKORDER — OGSÅ FOR KVALITET! (DVR-630H, DVR-530H, DVR-433H, RCS-77H)
Pioneer’s HDD (harddisk-drev) DVD-optagere giver dig markedets længste optagetid på både HDD og DVD-discs. 250 GB harddisken i
DVR-630H skaffer dig intet mindre end 711 timers indspillet underholdning. Pioneer’s teknologi bringer også det bedste frem i DVD-optagelse.
Nu kan du optage og arkivere op til 24 timers programmer på en Dual-Layer DVD-R disc.
Desuden giver Pioneer’s HDD modeller dig mulighed for at kopiere et 2-timers program på blot 1,2 minutter. Det er en 100 gange hurtigere
kopiering end realtid — den hurtigste i verden.

DVR-630H
Harddisk-drev kapacitet

DVR-530H

DVR-433H

250 GB

160 GB

80 GB

Optagelse på harddisk-drev

Op til 711 timer

Op til 455 timer

Op til 227 timer

Optagelse på en Dual-Layer DVD-R disc

Op til 24 timer

Op til 24 timer

Op til 24 timer

KVALITET DU KAN STOLE PÅ — IGEN OG IGEN (DVR-630H, DVR-530H, DVR-433H, RCS-77H)
Pioneer’s seneste HDD DVD-optagere giver dig ikke alene de længste optagetider og hurtigste kopieringstider nogensinde. De indeholder også avanceret teknologi, så du
kan nyde godt af optagelse og gengivelse i exceptionel videokvalitet. Den innovative MPEG koder forbedrer videoopløsningen i alle optagefunktioner — ikke mindst den nye
XP+ indstilling med ultra-høj kvalitet. Desuden er det nu muligt at optage i VR indstilling på harddisken.
Den præcise 10-bit digitale video signalbehandling eliminerer støj i form af ujævne linier, så du får et skarpt og naturligt billede. Denne effekt forstærkes af en
10-bit/54 MHz video D/A-konverter, som øger billedopløsningen under gengivelse.

Mere information om features og teknologi på www.pioneer.dk

DVD-OPTAGERE

27

Op til 455 timers
optagelse på HDD

Elektronisk
Program Guide
NYHED

DVR-530H-S

HDD (harddisk-drev) DVD-optager

J

b/a

d

SÆRLIGE FEATURES
 Optag ikke mindre end 455 timer på det store 160 GB harddisk-drev og op til 24 timer på en Dual-Layer DVD-R disc
 Navigér gennem alle dine TV-kanaler og optag dem ved et tryk på en knap med GUIDE Plus+™ (Elektronisk program-guide)
y High-Speed kopiér dit materiale fra HDD til DVD — uden tab af kvalitet (op til 100 gange hurtigere end realtid fra HDD til DVD-R)
y Kopiér dine CD’ er til HDD og fyld en digital jukebox med alle dine favoritnumre
y Få assistance til betjeningen med den praktiske Help funktion
y Nyd optagelse og gengivelse i uovertruffen videokvalitet som følge af den nye højkvalitets MPEG koder, 10-bit fuldt digital
y
y
y

video
signalbehandling og 10-bit/54 MHz video D/A-konverter
Spar kostbar tid med Chase Play — se et program fra begyndelsen, mens det er ved at blive optaget — uden at afbryde optageprocessen
Sæt dit digitale videokamera til DV terminalen og redigér dine egne hjemmevideoer
Gengiv video fra alle indspilbare DVD disc-typer (DVD-R/DVD-RW, Dual-Layer DVD-R, DVD+R/DVD+RW, DVD-RAM)

GUIDE Plus+™ System: DIN ELEKTRONISKE PROGRAM-GUIDE
(DVR-930H, DVR-630H, DVR-530H, RCS-77H)
Gemstar TV Guide’ s GUIDE Plus+™ EPG er en brugervenlig elektronisk program-guide, som giver dig
mulighed for at navigere gennem de mange TV-kanaler, søge efter programmer efter tid eller kategori og
optage dem ved et tryk på en knap. Uanset om du modtager TV via kabel, satellit, digitalt terrestrisk eller en
almindelig antenne, kan GUIDE Plus+™ bringe dig alle oversigter og også styre optagelser fra din Set-Top
Box. Du kan bruge GUIDE Plus+™, mens du ser et TV-program, så du aldrig behøver gå glip af noget!

FYLD DIN EGEN DIGITALE JUKEBOX (DVR-630H, DVR-530H, DVR-433H, RCS-77H)
Gør din Pioneer HDD DVD-optager til en ægte digital jukebox. Med et tryk på en knap kan du overspille dine CD’ er til harddisken. Du kan lagre
op til 100 sange på kun 1 GB disk-plads. Det betyder, at et 160 GB harddisk-drev kan rumme mere end 16.000 numre — næsten utallige timer
med din bedste digitale musik. Du får et perfekt, gigantisk bibliotek med video — og nu også audio — titler.
Desuden er det nemt at finde sange på skærmen, og du kan redigere sangtitler med fjernbetjeningen.

Se de komplette features og specifikationer på side 83 og 86.
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Op til 227 timers
optagelse på HDD
Op til 100 x
High-Speed kopiering

NYHED

DVR-433H-S/K

HDD (harddisk-drev) DVD-optager

DVR-433H-S

DVR-433H-K

J

b/a

d

SÆRLIGE FEATURES
 Optag ikke mindre end 227 timer på det store 160 GB harddisk-drev og op til 24 timer på en Dual-Layer DVD-R disc
y High-Speed kopiér dit materiale fra HDD til DVD — uden tab af kvalitet (op til 100 gange hurtigere end realtid fra HDD til DVD-R)
y Kopiér dine CD’ er til HDD og fyld en digital jukebox med alle dine favoritnumre
y Få assistance til betjeningen med den praktiske Help funktion
y Nyd optagelse og gengivelse i uovertruffen videokvalitet som følge af den nye højkvalitets MPEG koder, 10-bit fuldt digital
y
y
y

video
signalbehandling og 10-bit/54 MHz video D/A-konverter
Spar kostbar tid med Chase Play — se et program fra begyndelsen, mens det er ved at blive optaget — uden at afbryde optageprocessen
Sæt dit digitale videokamera til DV terminalen og redigér dine egne hjemmevideoer
Gengiv video fra alle indspilbare DVD disc-typer (DVD-R/DVD-RW, Dual-Layer DVD-R, DVD+R/DVD+RW, DVD-RAM)

DIGITAL OPTAGELSE HAR ALDRIG VÆRET SÅ NEMT (DVR-630H, DVR-530H, DVR-433H, RCS-77H)
Disse Pioneer DVD-optagere kommer med en indbygget HELP funktion på flere sprog — et umiddelbart tilgængeligt
support-center, som tilbyder dig assistance ved et tryk på en knap. Er du usikker på næste trin? Tryk blot på HELP på
fjernbetjeningen, og en Pop-Up vejledning vises på skærmen for at guide dig gennem de næste trin på menuen.
Disse intelligente DVD-optagere viser også automatisk display-beskeder med vejledning for at sikre problemfri drift. Når
f.eks. den fri plads på din harddisk bliver reduceret til mindre end 5 timer, registreres det af den automatiske
hjælpefunktion, og du bliver derefter rådet til at kopiere eller slette titler.
Hjælp: Vejledning til
disc-afslutning efter kopiering

OPTAGELSE FRA ET DIGITALT VIDEOKAMERA (DVR-930H, DVR-630H, DVR-530H, DVR-433H, RCS-77H)
Forbind dit digitale videokamera til DV In bøsningen og opdag, hvor nemt det er at vise og redigere dine hjemmevideoer. Du skal blot
bruge din fjernbetjening for at navigere gennem funktionerne på både videokameraet og DVD-optageren ved hjælp af Pioneer’s GUI
(Graphical User Interface) menuer. Optagelse og gengivelse samt søgning frem og tilbage har aldrig været så nemt. Du kan kopiere
direkte fra dit videokamera til en DVD-R/DVD-RW disc, eller du kan begynde på harddisk-drevet og derefter — ved brug af Pioneer’s
Copy List funktion — overspille de ønskede afsnit af din hjemmevideo til en DVD-R/DVD-RW disc.

Mere information om features og teknologi på www.pioneer.dk
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Op til 12 timers
optagelse på DVD-disc

NYHED

DVR-230-S

DVD-optager

J

b/a

SÆRLIGE FEATURES
y
y
y
y
y
y
y

Optag op til 12 timer på en Single-Layer DVD-R/DVD-RW disc i Video Mode
Glæd dig over renheden i Pioneer’s højkvalitets videobilleder (optagelse og gengivelse) under de bedste betingelser (RGB Out via SCART)
Gengiv dine egne MP3 og WMA filer på CD-R og CD-RW discs
Advanced Disc Navigator hjælper dig med at finde enhver optagelse nemt og hurtigt
Tryk simpelthen på Commercial Skip tasten på fjernbetjeningen for at zappe forbi reklamer
Søg hurtigt gennem afsnit ved 1,5x normal hastighed og hør lyden tydeligt med Quickview — du kan se et program hurtigere end i realtid
Der er stil over denne 6,9 cm slanke DVD-optager

TAG SPRINGET TIL DVD-OPTAGELSE I HØJ KVALITET
Når du først har prøvet at optage på DVD, vil du ikke tilbage til VHS. DVD er et meget mere behageligt
medie — tilbagespoling er pludselig fortid. Et tryk på en knap er nok, når du vil vise en bestemt scene.
DVD-discs fylder også meget mindre i reolen end videobånd. Med DVD får du en uovertruffen
billedkvalitet, som ikke forringes med tiden. Det er perfekt til arkivering af værdifulde programmer.
Den yderst effektive DVR-230 DVD-optager lader dig gemme op til 12 timers programmer på en enkelt
DVD-disc (Video Mode)! Du kan vælge at optage programmer, du vil gemme, direkte på DVD-R discs,
eller du kan bruge genskrivbare DVD-RW discs til programmer, du vil se en gang eller to og derefter
slette. Dette er ægte fleksibilitet — med den kvalitet, du har drømt om.

Se de komplette features og specifikationer på side 83 og 86.

30

DVD-OPTAGERE

HDD/DVD/VHS

Op til 227 timers
optagelse på HDD

Integration

Elektronisk
Program Guide
NYHED

DVR-RT601H-S

HDD (harddisk-drev) DVD-optager/Video kombination

J

b/a d

SÆRLIGE FEATURES
 3-i-ét HDD (harddisk-drev) DVD-optager og Hi-Fi video med 4 hoveder gør det nemmere at optage og kopiere end nogensinde tidligere
 Optag ikke mindre end 227 timer på 80 GB harddisk-drevet og op til 24 timer på en Dual-Layer DVD-R disc
 Vælg mellem 6 Dubbing kombinationer — Til og fra DVD/HDD, DVD/VHS eller VHS/HDD
 Kopiér direkte fra VHS til DVD ved simpelthen at trykke på VHS Auto Copy tasten
 Navigér gennem alle dine TV-kanaler og optag dem på HDD eller DVD ved et tryk på en knap med GUIDE Plus+™ (Elektronisk program-guide)
 Kopiér dine CD’er til HDD og fyld en digital jukebox med alle dine favoritnumre
 Få assistance til betjeningen med den praktiske Help funktion
y Gengiv dine egne MP3 eller WMA musikfiler på CD-R/CD-RW og CD-ROM discs og vis også dine digitale JPEG still-billeder
y Slip for røde øjne efter en hel filmaften — Dual PureCinema Progressive Scan giver dig flimmerfri, biografrealistiske billedoplevelser
y Gengiv dine egne optagelser på DVD-R/DVD-RW discs på mange eksisterende DVD-afspillere

EN REVOLUTION INDEN FOR OPTAGELSE: PIONEER’S 3-I-1
Denne integrerede 3-i-én maskine er en kombination af HDD (harddisk-drev) og DVD-optagelse plus en
VHS video — et særdeles attraktivt produkt for enhver filmelsker!
Harddiskens 80 GB kapacitet giver mulighed for op til 227 timers optagelse. Også Dubbing
kombinationerne er varierede — til og fra DVD/HDD, DVD/VHS eller VHS/HDD. Kan du ønske dig mere?

3-I-1

Pioneer’s unikke One-Touch Automatic Dubbing gør det hurtigt og enkelt at arkivere
uerstattelige hjemmevideoer. Tryk blot på VHS Auto Copy tasten. Så vælger
maskinen automatisk en optagefunktion ud fra optagelsens længde og den fri
plads på DVD-disc’en.
VHS Auto Copy

DVR-RT601H-S

Mere information om features og teknologi på www.pioneer.dk

Dette universelle produkt giver forskellige enkle og praktiske features, bl.a. EPG — en menustruktur, som
du kan bruge til styring af dine optagelser — og en praktisk Help funktion. Jukebox funktionen, som giver
mulighed for One-Touch optagelse af CD’er på harddisken, er både praktisk og bekvem til
underholdningsformål.
DVR-RT601H — et strålende eksempel på alsidighed.
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Video/DVD
Integration

NYHED

DVR-RT501-S *

DVD-Optager/Video Kombination

J
* Fås ikke i alle lande

SÆRLIGE FEATURES
 Alt-i-ét DVD-optager og Hi-Fi video med 4 hoveder gør det nemmere at optage og kopiere end nogensinde tidligere
 Optag dine TV programmer direkte på enten DVD-R/DVD-RW discs eller VHS bånd
y Dette Official DivX® Certified produkt kan sikre dig Full-Screen DivX® Video gengivelse*
y Kopiér materiale fra VHS bånd til DVD-R/DVD-RW discs — eller omvendt**
y Vælg én af de 4 DVD optagefunktioner eller 2 VHS båndhastigheder for at maksimere udnyttelsen af den fri plads på dine discs og bånd
y Brug det behagelige ShowView™ system til automatisk at indstille dato, tid og kanal for de TV-programmer, du ønsker at optage
y Gengiv dine egne MP3 eller WMA musikfiler på CD-R/CD-RW og CD-ROM discs og vis også dine digitale JPEG still-billeder
y Slip for røde øjne efter en hel filmaften — med PAL Progressive Scan får du flimmerfri, biografrealistiske billedoplevelser
y Gengiv dine egne optagelser på DVD-R/DVD-RW discs på mange eksisterende DVD-afspillere
y Vælg mellem forskellige menusprog: Engelsk, fransk spansk, tysk eller italiensk

FLEKSIBEL OG FUNKTIONEL OPTAGER
Et attraktivt produkt til enhver med en dejlig samling af VHS kassetter og DVD-discs. DVR-RT501 står for en integreret
løsning til optagelse og kopiering. Nu kan du frit vælge mellem DVD-R og DVD-RW discs eller VHS bånd til øjeblikkelig
optagelse af TV-programmer. Denne kombinationsmodel er også en praktisk løsning til kopiering mellem forskellige
medier — uden at kræve to maskiner. Det har aldrig været nemmere at kopiere fra disc til kassette — eller omvendt.
DVR-RT501 er virkelig en stærk kombination med høj brugervenlighed — effektivitet i en elegant udførelse.

Max. HDD optagetid (+/-)

DVR-RT501

DVR-930H

DVR-630H

DVR-530H
RCS-77H

DVR-433H

DVR-230
RCS-55

DVR-RT601H

700 timer
(MN1)

711 timer
(MN1)

455 timer
(MN1)

227 timer
(MN1)

—

227 timer
(MN1)

—

Max. DVD optagetid (+/-)
8 timer

13 timer

13 timer

13 timer

12 timer***

13 timer

—

24 timer

24 timer

24 timer

—

24 timer

6 timer
(EP indstilling)
—

55 x

100 x

100 x

100 x

—

100 x

—

✓
✓

—

—

—

—

—

—

✓

✓

—

—

✓****

—

ShowView™

✓
—
—

✓
✓
✓
✓
✓/✓/—

✓
✓
✓
✓
✓/✓/—

—

✓****
✓
✓

—

Digital jukebox

✓
✓
✓
✓
✓/✓/—

✓

Help funktion

—

—

—

—/✓/—

✓/✓/✓

—/✓/✓

(DVD-R)
(DVD-R DL Video)
High-Speed kopiering (HDD DVD)
HDMI interface
GUIDE Plus+™ System
(Elektronisk program-guide)

DV In terminal (IEEE 1394)
HDD/DVD-optager/VHS video

✓
✓/✓/—

—

✓
—

* Spiller DivX® 5, DivX® 4, DivX® 3 og DivX® VOD videomateriale (kompatibelt med DivX® Certified tekniske krav). I forbindelse med eksterne undertekst-filer er de følgende undertekst-format
filnavn-suffix ikke understøttet: .srt, .sub, .ssa, .smi. Du kan ikke skifte undertekster. Skip, Frame Advance, Program Playback, Random Playback, Title/All Repeat og Title Search kan ikke bruges
med DivX® filer.
** Optageudstyr og copyright: Optageudstyr bør kun bruges til lovlig kopiering. I Danmark er det kun tilladt at kopiere lovligt erhvervet copyright-beskyttet materiale til privat og personlig brug. Dette
produkt indeholder teknologi til beskyttelse af copyright, som er omfattet af visse USA patenter og andre intellektuelle rettigheder tilhørende Macrovision Corporation og andre
rettighedsindehavere. Brug af denne teknologi til beskyttelse af copyright skal være godkendt af Macrovision Corporation og er kun tiltænkt private og andre begrænsede anvendelser, med mindre
anden godkendelse foreligger fra Macrovision Corporation. Reverse engineering eller adskillelse er forbudt.
*** I Video Mode.
**** Fungerer med HDD og DVD timer-optagelse.

Se de komplette features og specifikationer på side 83 — 86.
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DE ULTIMATIVE ARKIV-MASKINER
GÅR EFTER GULD I HIGH-SPEED KOPIERING

HIGH-SPEED KOPIERING
OP TIL 100 x HURTIGERE END REALTID

(DVR-630H, DVR-530H, DVR-433H, DVR-RT601H, RCS-77H)
Verdensrekorden i High-Speed kopiering indehaves af Pioneer — op til 100x hurtigere end realtid. Hvad betyder dette?
Det betyder, at Pioneer’s HDD DVD-optagere kan kopiere et 2-timers program over på disc på blot 1,2 minut — uden
at du oplever nogen kvalitetsforringelse.

HDD

DVD-R / DVD-RW

KOPIERING OG FLEKSIBILITET (Alle HDD DVD-optagere)
Pioneer’s DVD-optagere giver dig adgang til en række fleksible, brugervenlige kopieringsfunktioner. Mens du ser en optagelse på
harddisk-drevet, er det muligt at kopiere den direkte til en DVD-disc ved at trykke på One-Touch Copy tasten på fjernbetjeningen.
Du kan også nemt sikkerhedskopiere vigtigt materiale på én DVD til en anden indspilbar DVD-disc — uden kvalitetstab — ved brug
af DVD Disc Backup funktionen. Materialet kopieres først fra DVD til HDD, hvor det lagres midlertidigt, og derefter tilbage til en
anden DVD-disc. Under DVD Disc Backup er det også muligt at optage på HDD eller gengive andet materiale fra harddisk-drevet.
Hvis du vil lave en kopi af mere end én titel ad gangen, så brug GUI menuen til at føje dem til en Copy List. På denne måde kopieres
alle titler sammen, så du kan redigere dem først.

DVD Disc Backup

One-Touch Copy

FLERE VÆRDIFULDE DVD-OPTAGER FUNKTIONER
CHASE PLAY / SAMTIDIG OPTAGELSE & GENGIVELSE / MULTI-TASKING
(DVR-930H, DVR-630H, DVR-530H, DVR-433H, DVR-RT601H, RCS-77H)
Udnyt din TV-tid og gå aldrig glip af et program med den praktiske Chase Play funktion. Nu kan du begynde at optage et program, forlade rummet og senere springe tilbage
for at se begyndelsen, mens det stadig optages — uanset hvor forsinket du er! Nåede du ikke starten på en vigtig kamp? Intet problem. Se den fra begyndelsen af
optagelsen, spring forbi gentagelserne og reklameblokkene, indtil du er fremme
ved den aktuelle handling, som stadig optages — uden afbrydelser. Du kan også
optage et program, mens det sendes, samtidig med at du ser en tidligere
optagelse.
Optag nyt materiale på harddisk-drevet, mens du foretager en High-Speed
kopiering af indspillet materiale fra harddisken til en DVD-disc — eller endda
mens du udfører Disc Backup! Det er, hvad vi forstår ved ægte Multi-tasking!
Chase Play, Samtidig optagelse/gengivelse og Multi-Tasking — aldrig har det
været så nemt at følge med i TV-programmerne.

Chase Play

HDD

DVD-R/DVD-RW

Type
Rec

Play

Rec

Play

Mønster 1
Samtidig
optagelse/gengivelse

Mønster 2

(anden titel)

Mønster 3
Mønster 4*

Chase Play

Mønster 1

(samme titel)

Mønster 2*

* Bemærk: Kun ved brug af DVD-RW medier fra 2x til 6x og VR Mode (DVD-Video
Recording Mode). Under optagelse på disc’en kan gengivelse i forbindelse med søgning
give dårlige billeder. Understøttes af alle Pioneer HDD DVD-optagere.
Samtidig optagelse og gengivelse

Mere information om features og teknologi på www.pioneer.dk
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PROBLEMFRI OPTAGELSE FRA FORSKELLIGE KILDER

ZAP GENNEM REKLAMERNE

(DVR-930H, DVR-630H, DVR-530H, DVR-433H, DVR-RT601H, RCS-77H)

(Findes på alle DVD-optagere, undtagen DVR-RT501)

Med Pioneer’s DVD-optagere kan du optage fra et Digital Video kamera,
overspille dine eksisterende videobånd til DVD-discs og optage TVprogrammer i høj kvalitet. Alle HDD modeller er også udstyret med PAL/NTSC
optagelse, og den indbyggede tuner er kompatibel med alle europæiske
TV-systemer. Med PAL/NTSC optagelse kan du optage i enten PAL eller NTSC
format på DVD-discs. Med HDD DVD-optagere er det muligt at lagre begge
formater på harddisk-drevet.

Nu er det nemt at zappe forbi uønskede reklamer og blokke. Du bruger blot Commercial
Back/Skip* tasterne på din DVD-optagers fjernbetjening til at springe frem eller tilbage.
Hvert ekstra tryk på Skip eller Back tasten vil zappe frem eller tilbage i programmet
med forskellige tidsintervaller. Denne feature er uhyre praktisk, når du gengiver et
program, og den er også god til redigering.
* DVR-230 og RCS-55 har kun Commercial Skip.

Kabel Set-Top Box
TV-modtager

Analogt/Digitalt kamera

Særlige Commercial
Back/Skip taster på
fjernbetjeningen

Satellit Set-Top Box
modtager

Videooptager

Indbygget TV-tuner

NEM OG PRÆCIS REDIGERING — LIGESOM HOS PROFESSIONELLE
(DVR-930H, DVR-630H, DVR-530H, DVR-433H, DVR-RT601H, RCS-77H)
Udnyt den præcise redigering på HDD (harddisk-drev) eller DVD-RW discs optaget i
VR Mode (DVD Video Recording Mode). På Erase Section menuen kan du markere
præcis, hvor du vil slette en del af en titel, som du redigerer. Udvælg blot de billeder,
hvor du vil have klippet til at begynde og slutte. På den måde kan du f.eks slette de
irriterende reklamer, som afbryder dine film.

ELLER

HDD

DVD-R /
DL DVD-R

DVD-RW

RGB INDGANG TIL DE SMUKKESTE MINDER

Præcis redigering er nu blevet nemmere end nogensinde. Du bruger blot din
fjernbetjening og Pioneer’s GUI (Graphical User Interface) system. På Chapter Edit
menuen er der avancerede redigeringsfunktioner som Erase (slet), Chapter Edit*
(redigér kapitel), Erase Section* (slet afsnit) og Undo Last Edit** (fortryd sidste klip).
Brug dit originale materiale som udgangspunkt for en playlist. Slet en del af eller hele
det originale materiale og få frigjort optagetid eller lad det ligge, så du kan more dig
med playlisten. Se hvor dine klip begynder og
slutter, se hvordan det færdige resultat bliver.
Pioneer’s DVD-optagere gengiver, hvad der er lagt
i playlists og bevarer det originale indhold intakt.

(DVR-930H, DVR-630H, DVR-530H, DVR-433H, DVR-RT601H, RCS-77H)
Se dine dejlige minder i den højest mulige billedkvalitet og vælg den indgang,
som giver dig mulighed for at optage video i absolut topkvalitet fra enhver
kilde. Dette kan lade sig gøre, fordi Pioneer’s DVD-optagere er udstyret med
RGB indgang via SCART.

* Undtagen Video Mode (DVD Video Mode)
** Undtagen harddisk-drev.

Chapter Edit menu

NEM TIMER-OPTAGEFUNKTION

OPTAGELSE I EN KVALITET SOM SVARER TIL DISC’EN

(DVR-930H, DVR-630H, DVR-530H, DVR-433H, DVR-RT601H, RCS-77H)

(Findes på alle DVD-optagere, undtagen DVR-RT501)

Med den brugervenlige GUI (Graphical User
Interface) menu kan du simpelthen benytte
fjernbetjeningen og markøren til at fremhæve
de 15-minutters intervaller, du vil optage.

I Auto Mode indstillingen justeres optagekvaliteten automatisk, så materialet
kan være inden for 4,7 GB — den normale kapacitet på en blank DVD-disc, når
der optages på HDD. Denne funktion er meget praktisk, når du vil High-Speed
kopiere fra HDD til disc. Ved optagelse på DVD maksimeres kvaliteten til den fri
plads på disc’en.

GUI “Nem timer-optagelse” menu

DUAL PURECINEMA PROGRESSIVE SCAN TIL PAL/NTSC
(DVR-930H, DVR-630H, DVR-530H, DVR-433H, DVR-RT601H, RCS-77H)
Næsten alle Pioneer’s HDD DVD-optagere kan alene levere Progressive Scan video udgangssignaler
i både NTSC (525p) format og PAL (625p) format. Det betyder, at du kan nyde højkvalitets billeder fra
både PAL og NTSC discs i forbindelse med et NTSC/PAL Progressive Scan kompatibelt TV eller anden
billedgengiver.
Dual PureCinema Progressive Scan genskaber de originale billeder i filmformat ud fra materialet,
som er optaget på DVD-discs. Teknikken fungerer ved at give en reel fordobling af billedets
opdateringsfrekvens, så du får en yderst stabil, flimmerfri biografrealistisk filmoplevelse.

Originalt signal

Dual PureCinema Progressive Scan

34

Hyg dig i en luksuriøs hjemmebiograf
Skab dit eget fristed med farvestrålende billeder og pragtfuld lyd. Start med et godt system, og din rejse
ind i en verden af altomfattende Home Entertainment kan begynde. Audio og video i en kvalitet, du vil
nyde enormt, og al den livsstil og forkælelse, du har gjort dig fortjent til.
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FREMRAGENDE TEKNOLOGIER
ALT-I-ÉT HOME CINEMA SYSTEM
MED DVD-OPTAGER
Få funktionaliteten ved en HDD (harddisk-drev)
DVD-optager og den integrerede konstruktion af et
Home Cinema — alt samlet i én enhed. Du kan
optage hundreder af film — eller arkivere din CD
musiksamling — på harddisken. Der er alle de
features, du forventer — DVD-afspiller, forstærker,
tuner og fleksible surround-højttalere, og der er én fjernbetjening til
at styre hele systemet. Du kan også satse på RCS-55, som er et Home
Cinema system, der optager direkte på DVD-discs.

SYSTEMER MED KREATIVE
HØJTTALERLØSNINGER DER
MATCHER DIN LIVSSTIL OG DIT RUM
* Trådløs baghøjttaler
Du nægter at ødelægge din dagligstue med
kabler til surround-lyd. Mød Pioneer’s DCS-535
Home Cinema system. Stil den aktive, digitale
trådløse højttaler bagest i stuen, og lyden
reflekteres af væggene og loftet, så du får en
fabelagtig surround-lyd.

* Front Surround eller standard 5.1 indstilling
De fleste Pioneer Home Cinema systemer giver
dig frihed til at vælge, hvordan dine højttalere
skal opsættes. Vælg den normale 5.1 placering
eller den renere udseende, pladsbesparende
Front Surround opsætning, så du slipper for
kabler gennem rummet. Uanset hvad du vælger,
får du en dramatisk 5.1-kanal surround-lyd.

PROFESSIONEL LYD VED
ET TRYK PÅ EN KNAP
Tryk på en knap, og lyden fintrimmes til
akustikken i din stue. Det har aldrig været så
enkelt — eller nøjagtigt — at opsætte et surroundsystem. Den unikke Automatic Optimal Surround
Set-up teknologi, som oprindelig blev udviklet til
Pioneer AV-forstærkere og receivere, er indbygget i to
Pioneer Home Cinema systemer.
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NYHED

RCS-77H

HDD DVD-optager Home Cinema system
620 W (110 W x 5 + 70 W) RMS

Op til 455 timers
optagelse på HDD

Elektronisk
Program Guide
Standard 5.1 eller
Front Surround opsætning

b/a y

ALT-I-ÉT DIGITAL HOME CINEMA SYSTEM MED INDBYGGET
160 GB HDD (HARDDISK-DREV) DVD-OPTAGER

SEPARAT DISPLAY — FRIHED,
STIL OG KONTROL

En revolution inden for Home Cinema! Pioneer’s RCS-77H Digital Home Cinema
system med HDD (harddisk-drev) DVD-optager indeholder al den hotte teknologi,
du kan ønske dig. Dette integrerede Home Cinema system er ideelt, hvis du
regelmæssigt optager og overskriver TV-programmer, for det kan lagre mere end
455 timers optagelser på harddisken. Det komplette system omfatter: En aktiv
subwoofer, en FM/AM-tuner, et elegant display og et sæt fleksible surroundhøjttalere. Med fuld kontrol over hele systemet fra én fjernbetjening er det klart for
enhver, at dette Home Cinema hører til i en klasse for sig selv.

En levende og funktionel udbygning af dit
HDD Digital Home Cinema system. Det separate
display ser ikke alene godt ud, men giver dig
også større frihed til at placere systemet. Når
du vil have fuld kontrol over dit HDD DVD-optager Home Cinema system, skal du blot
rette fjernbetjeningen mod det separate display og klikke på tasterne.

IMPONERENDE OPTAGER-FEATURES
Med banebrydende Pioneer teknologi bringer RCS-77H 160 GB HDD DVD-optager Home Cinema systemet dig de mest avancerede optager-features — langt foran andre
løsninger. Pioneer, som er velkendt for høj kvalitet, har lagt den bedste forskning og konstruktion i DVD-optagerne, så du både får verdens længste optagetid på HDD og
DVD samt den hurtigste High-Speed kopiering fra HDD til disc. Funktioner som Chase Play og Multi-Tasking giver dig Time-Slip features, så du kan styre din underholdning
med maksimal effektivitet. Ydermere kan du sætte et digitalt videokamera til DV In terminalen i forbindelse med overspilning og redigering af dine egne hjemmevideoer.

Mere information om features og teknologi på www.pioneer.dk
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EN HARDDISK SOM OGSÅ ER EN DIGITAL JUKEBOX
RCS-77H giver dig mulighed for at indlæse din digitale musiksamling og gøre dit
system til en ægte digital jukebox. Overspil dine CD’ er til harddisken. Den kan
lagre op til 100 sange på kun 1 GB. Dit 160 GB harddisk-drev kan således rumme
mere end 16.000 numre — næsten utallige timer med din bedste digitale musik.
Du kan finde dine favoritter på skærmen og også redigere
sangtitler med fjernbetjeningen. Skabt til musikelskere!

VÆLG DIN HØJTTALERPLACERING EFTER RUMMETS INDRETNING
(RCS-77H, DCS-340, DCS-333, DCS-240, DCS-232)
Pioneer har udviklet en virkelig innovativ højttaler-teknologi til de nye Digital DVD
Home Cinema systemer. Nu kan du realisere en fascinerende surroundlydoplevelse med mere end én højttaler-konfiguration. Stil dine højttalere i den
grundlæggende 5.1 opsætning med alle højttalerne omkring dig, eller placér dem
på linie med TV’ et. Denne løsning er perfekt til en minimalistisk stue uden kabler
hen over gulvet. Ligegyldigt hvordan du placerer højttalerne, bliver du overvældet af
en forbløffende surround-lyd.
Sæt surroundhøjttalerne oven på de
høje fronthøjttalere, når
du vil bruge dette
system i Front
Surround opsætning.

Standard 5.1
opsætning

Front Surround
opsætning

5.1-kanal surround-lyd

SÆRLIGE FEATURES
 Optag ikke mindre end 455 timer på det store 160 GB harddisk-drev og op til 24 timer på en Dual-Layer DVD-R disc
 High-Speed kopiér dit materiale fra HDD til DVD — uden tab af kvalitet (op til 100 gange hurtigere end realtid fra HDD til DVD-R)
 Navigér gennem alle dine TV-kanaler og optag dem ved et tryk på en knap med GUIDE Plus+™ (Elektronisk program-guide)
 Kopiér dine CD’ er til HDD og fyld en digital jukebox med alle dine favoritnumre
 Få assistance til betjeningen med den praktiske Help funktion
 Spar kostbar tid med Chase Play — se et program fra begyndelsen, mens det er ved at blive optaget — uden at afbryde optageprocessen
 Sæt dit digitale videokamera til DV terminalen og redigér dine egne hjemmevideoer
y Glæd dig til en imponerende lydoplevelse med dette 620 W RMS HDD DVD-optager Home Cinema system
y Kontrollér både dit DVD-optager Home Cinema System og dit TV eller Pioneer Plasma-TV med en enkelt fjernbetjening
y Nyd den rumlige højkvalitets surround-lyd fra det fleksible højttalersæt — opstillet i standard 5.1-kanal opsætning eller Front Surround opsætning
y Det elegante, separate display giver dig større frihed til at placere systemet
y Gengiv dine egne MP3 eller WMA musikfiler på CD-R/CD-RW og CD-ROM discs og vis også dine digitale JPEG still-billeder

Se de komplette features og specifikationer på side 83, 87 — 88 og 90.
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NYHED

RCS-55

DVD-optager Home Cinema system
620 W (110 W x 5 + 70 W) RMS
Op til 12 timers
optagelse på DVD

Standard 5.1 eller
Front Surround opsætning

b/a y
SÆRLIGE FEATURES
 Optag op til 12 timer på en Single-Layer DVD-R/DVD-RW disc i Video Mode
 Glæd dig til en imponerende lydoplevelse med dette 620 W RMS DVD-optager Home Cinema system
 Kontrollér både dit DVD-optager Home Cinema System og dit TV eller Pioneer Plasma-TV med en enkelt fjernbetjening
y Nyd den rumlige højkvalitets surround-lyd fra det fleksible højttalersæt — opstillet i standard 5.1-kanal opsætning eller Front Surround opsætning
y Det elegante, separate display giver dig større frihed til at placere systemet
y Gengiv dine egne MP3 filer på CD-R og CD-RW discs

Separat display — frihed,
stil og kontrol

Mere information om features og teknologi på www.pioneer.dk

Sæt surround-højttalerne oven på fronthøjttalerne,
når du vil bruge dette system i Front Surround
opsætning.
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DCS-535
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DVD Home Cinema system
380 W (60 W x 6 + 10 W x 2) RMS

Digital trådløs
Baghøjttaler

DivX®
Video
®

y b/a

SÆRLIGE FEATURES
 Nyd surround-lyd i fuld kvalitet med en digital trådløs baghøjttaler
 Den digitale 2,4 GHz sender sikrer en lydoverførsel i CD-kvalitet til den trådløse baghøjttaler
y Gengiv Full-Screen, Full-Motion DivX® film på dit TV
y Oplev den intense lyd fra dette 380 W RMS DVD Home Cinema system

SURROUND-LYD, FLEKSIBEL PLACERING — DET ER DIGITAL TRÅDLØS TEKNOLOGI (DCS-535)

DIGITAL TRÅDLØS
Baghøjttaler

Dit hjem er dit slot, og din dagligstue er din stolthed. Her er et højttalersystem, som matcher din livsstil. Slip for
kabler gennem rummet. Du behøver kun én trådløs baghøjttaler, og du får stadig den fulde surround-effekt fra to
baghøjttalere. Alt dette skyldes Pioneer’s digitale trådløse baghøjttaler med indbygget stereoforstærker og en
separat sender til transmission af det digitale lydsignal. Systemet giver dig større frihed til at placere højttaleren, for
lyden reflekteres på væggene og loftet, så du får en storslået, biografrealistisk surround-lyd. Ny teknologi eliminerer
effektivt interferens fra fysiske forhindringer og andet elektronisk udstyr.

Højttalersokkel
(ekstra tilbehør):
CP-F515

DivX® VIDEO GENGIVELSE AF KOMPRIMERET DIGITAL VIDEO
(Findes på alle DCS Home Cinema systemer og DVD-afspillere)
Pioneer’s DCS Home Cinema systemer med DivX® gengivelse lader dig følge strømmen i retning af en stadig mere omfattende brug
af populær teknologi! Det innovative patentanmeldte DivX® format fra DivX Networks, Inc.* er en ny standard for digital video, ligesom MP3 er det foretrukne format til
komprimeret digital musik.
* Official DivX® Certified product. Spiller DivX® 5, DivX® 4, DivX® 3 og DivX® VOD videomateriale (kompatibelt med DivX® Certified tekniske krav).
DivX, DivX Certified og tilhørende logoer er varemærker tilhørende DivX Networks, Inc. og bruges under licens.

Se de komplette features og specifikationer på side 84, 87 — 88 og 90.
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NYHED

DCS-340

DVD Home Cinema system
600 W (100 W x 6) RMS

Automatisk optimal
Surround opsætning

DivX®
Video

Mulighed for Front
Surround opsætning

®O

MCACC Set-up
mikrofon

NYHED

DCS-333

y b/a

DVD Home Cinema system
600 W (100 W x 6) RMS

DivX®
Video

Automatisk optimal
Surround opsætning

Mulighed for Front
Surround opsætning

MCACC Set-up
mikrofon

®O

y b/a

SÆRLIGE FEATURES
 Automatisk optimal surround-opsætning (med MCACC teknologi) skaber øjeblikkelig professionel surround-lyd i dit boligmiljø
 Glæd dig til en imponerende lydoplevelse med dette 600 W RMS DVD Home Cinema system
 Stil den ultra-slanke subwoofer (9,8 cm bred uden frontstof) vandret eller lodret — i overensstemmelse med din boligindretning
y Gengiv Full-Screen, Full-Motion DivX® film på dit TV
y Nyd den rumlige højkvalitets surround-lyd fra det fleksible højttalersæt — opstillet i standard 5.1-kanal opsætning eller Front Surround opsætning

AUTOMATISK OPTIMAL SURROUND-OPSÆTNING (med MCACC teknologi) (DCS-340, DCS-333)
Pioneer’s automatiske optimale surround-opsætning med MCACC teknologi justerer din lyd, så du får en hurtig, nem og præcis
opsætning. Du skal blot installere dit Home Cinema system, tilslutte MCACC mikrofonen, trykke på MCACC Set-up tasten på
fjernbetjeningen og se teknikken gå i gang med at beregne højttalerindstillinger og rumakustik for dig. Nu kan du få perfekt
surround-lyd afstemt efter dit rum, uden at du skal foretage dig andet end at sidde stille og slappe af.

Mere information om features og teknologi på www.pioneer.dk
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NYHED

DCS-240

DVD Home Cinema system
360 W (60 W x 6) RMS

DivX®
Video
Digital
Forstærker

Mulighed for Front
Surround opsætning

y b/a

®
NYHED

DCS-232

DVD Home Cinema system
360 W (60 W x 6) RMS

DivX®
Video

Digital
Forstærker

Mulighed for Front
Surround opsætning

y b/a

®
SÆRLIGE FEATURES
y
y
y
y

Gengiv Full-Screen, Full-Motion DivX® film på dit TV
Fremragende lydkvalitet i kraft af en 360 W RMS digital forstærker
Nyd den rumlige højkvalitets surround-lyd fra det fleksible højttalersæt — opstillet i standard 5.1-kanal opsætning eller Front Surround opsætning
Miljøvenlig og energibesparende med lavt standby effektforbrug

RCS-77H
Total effekt

RCS-55

DCS-535

DCS-340

DCS-333

DCS-240

DCS-232

620 W*
620 W*
380 W**
600 W
600 W
360 W***
360 W***
(10 % THD, 3 ohm) (10 % THD, 3 ohm) (10 % THD, 4 ohm) (10 % THD, 6 ohm) (10 % THD, 4 ohm) (10 % THD, 4 ohm) (10 % THD, 4 ohm)

Indbygget DVD-optager

HDD

✓

—

—

—

—

—

DivX® Video gengivelse

—

—

✓/✓/✓
✓

✓/—/—
✓

✓
✓/✓/✓

✓
✓/✓/✓
✓

—

—

—

✓
✓/✓/✓
✓
✓

✓
✓/✓/✓
✓

Automatisk optimal surround-opsætning (MCACC)

✓
✓/✓/✓
✓
✓

—

—

Enkel opsætning af rumstørrelse og lytteposition

✓

✓

—

—

—

—

—

54 MHz/10-bit

54 MHz/10-bit

108 MHz/12-bit

108 MHz/12-bit

108 MHz/12-bit

108 MHz/12-bit

108 MHz/12-bit

MP3/WMA/JPEG
Standard 5.1 eller Front Surround opsætning

Højkvalitets video D/A-konverter

—

RGB video udgangssignal via SCART

✓

✓

✓

✓

✓

—

—

✓
✓

✓

Digital trådløs baghøjttaler

—

—

—

—

Standard
(20 cm)

Standard
(20 cm)

Standard
(19 cm)

Ultra-slank
(9,8 cm)****

Ultra-slank
(9,8 cm)****

Standard
(19 cm)

Standard
(19 cm)

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Subwoofer bredde
One-Touch højttalerterminaler

* Højttalerne, som følger med dette system, har en impedans på 6 ohm. Total effekt 360 W RMS (10 % THD, 6 ohm). Dette system kan tilsluttes højttalere med en impedans på 3 — 6 ohm.
** Højttalerne, som følger med dette system (undtagen den trådløse højttaler), har en impedans på 6 ohm.
*** Højttalerne, som følger med dette system, har en impedans på 6 ohm. Total effekt 300 W RMS (10 % THD, 6 ohm). Dette system kan tilsluttes højttalere med en impedans på 4 — 6 ohm.
**** Frontstoffets bredde er ikke inkluderet.

Se de komplette features og specifikationer på side 83 — 84, 87 — 88 og 90.
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Overvæld dine sanser med uforvrænget audio og video
Digitale discs fortjener at blive gengivet med ren perfektion. Pioneer’s DVD-afspillere er skræddersyet til
netop denne opgave. Knivskarpe billeder og krystalklar lyd placerer dem i en klasse for sig selv. Deres
kvalitet er indiskutabel. Deres alsidighed er legendarisk. Stil dig i spidsen for den digitale revolution.
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FREMRAGENDE TEKNOLOGIER
TOPKLASSE DVD-AFSPILLER TEKNOLOGI OG
TILSLUTNINGSMULIGHEDER LEVERER
UOVERTRUFFEN HOME ENTERTAINMENT
Den mest avancerede
teknologi er på arbejde for
at frembringe den bedst
mulige audio- og videokvalitet. For at sikre en præcis overførsel af alle data sender
HDMI (High Definition Multimedia Interface) digitalt audio-,
også multi-kanal audio, og videomateriale direkte til et
Plasma-TV eller en AV-receiver ved brug af kun ét kabel.
Pioneer’s teknologi forbedrer billedkvaliteten yderligere ved at
konvertere DVD pixel-information til High-Definition niveauer.
Det vil sige, at det fulde digitale signal overføres fra disc til
plasma uden kvalitetstab. Kombinationen af avanceret digital
video signalbehandling, præcise videojusteringer og udsøgte
D/A-konvertere betyder billeder med synligt højere kvalitet
— tættest muligt på det originale materiale.

LEGENDARISK AUDIO TUNING
Lydteknikere fra AIR Studios — ét af de mest
anerkendte indspilningsstudier i verden — har
bidraget med deres Audio Tuning ekspertise til
DV-989AVi.

100 % DIGITAL AUDIOOVERFØRSEL — UDEN
ANTYDNING AF KVALITETSTAB
Til at garantere den højest mulige audiokvalitet er
der DV-989AVi med i.LINK, som understøtter en
100 % ufarvet, rent digital audiosignal kommunikation mellem produkter. Denne løsning
værdsættes især af fans af SACD og DVD-Audio discs.

NU LANCERER PIONEER DEN
UNIVERSELLE MEDIA-AFSPILLER

Pioneer, som var først med den universelle DVD-afspiller,
følger op på denne bedrift med adskillige universelle
media-afspillere. Både DV-989AVi og DV-585A byder
på omfattende media-kompatibilitet og gengivelse af
bl.a. multi-kanal SACD og DVD-Audio discs. Herudover kan
de fleste Pioneer DVD-afspillere klare DivX® video — et
innovativt digitalt video gengiveformat, som ofte kaldes
“Videoverdenens MP3".
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DVD-AFSPILLERE

AIR Studios Tuning
HDMI
i.LINK
NYHED

DV-989AVi-S

DVD-Audio/Video/SACD afspiller

b/a d

S
SÆRLIGE FEATURES

 Nyd ukomprimeret digital video og fremragende audio i højeste kvalitet fra originale kilder — uden kvalitetstab i kraft af HDMI forbindelsen,
som nu også understøtter det digitale multi-kanal DVD-audio format
forbindelsen garanterer den allerbedste, fuldt digitale kommunikation mellem produkter af ukomprimeret digitalt audiomateriale
(DVD-Audio/CD/SACD)
 Uovertruffen billedkvalitet på grund af den indbyggede 108 MHz/14-bit video D/A-konverter med VQE9 teknologi
 Video-skalering med 2D forbedret opløsning sikrer den bedst mulige billedkvalitet
 Fryd dig over renere og mere naturligt udseende billeder med Pioneer’s VQE9 Video Quality Enhancer
 Få glæde af det ultra-stive 3-lags chassis’ styrke og stabilitet, som absorberer uønsket vibration og gør lydbilledet stabilt
y Video Adjust funktionen gør det nemt at justere og gemme indstillingerne af billedkvalitet
y Legato Link Conversion teknologien skaber en mere naturlig lyd og lader dig selv vælge dine digitale filter-indstillinger
y Fryd dig over alle detaljerne i svage lyde, som genskabes af Hi-Bit Conversion
y High Fidelity lydgengivelse med 192 kHz/24-bit D/A-konverter
y Lækkert design, som matcher Pioneer’s VSX-AX4AVi-S Audio/Video multi-kanal receiver

 i.LINK

i.LINK* (ADVANCED RESOLUTION DIGITAL AUDIO INTERFACE) (DV-989AVi)
i.LINK forbindelsen kaldes også IEEE1394 eller FireWire. I kraft af understøttelsen af hurtig dataoverførsel og eksistensen af standardiseret teknologi til
kopisikring, er forbindelsen ideel til krævende digitale formater som DVD-Audio og SACD.
DV-989AVi, som er udstyret med i.LINK Advanced Resolution Digital Audio Interface, kan direkte og sikkert overføre det digitale indhold på en audio-disc til en kompatibel
forstærker eller receiver. Pioneer’s ingeniører har udviklet et i.LINK Advanced Resolution Digital Audio Interface, som kan levere dette udgangssignal uden jitter**. i.LINK
rækker endnu videre med integreret understøttelse af kommunikation mellem forskellige produkter, så f.eks. betjeningskommandoer kan overføres via i.LINK. Digital
kommunikation uden problemer!
* i.LINK forbindelsen kaldes også IEEE1394. FireWire er et varemærke.
“i.LINK” og “i.LINK” logoet er varemærker.
** Undtagen DVD-Video og VideoCD (Dolby Digital, MPEG og DTS).

Stream
CD
DVD-Video (Kun audio)
DVD-Audio
DV-989AVi-S

SACD

VSX-AX4AVi-S

i.LINK overfører ren digital audio — fra alle digitale discs — uden kvalitetstab
i.LINK terminaler

Mere information om features og teknologi på www.pioneer.dk
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FULDT DIGITAL 10-BIT SIGNALBEHANDLING

MPEG DEKODER

DV-989AVi-S

VQE9
10-BIT VIDEO
QUALITY
ENHANCER
I/P KONVERTER
.................................
14-BIT D/AKONVERTER

10-BIT

BILLEDE UPSCALER

10-BIT

Digital
HDMI SENDER
Analog

720 x 576i/p
eller
720 x 480i/p

1280 x 720p
eller
1920 x 1080i

1280 x 720p
eller
1920 x 1080i

Video Out

10-BIT

HDMI terminal
10-BIT
PDP-506FDE
10-BIT

Konventionelt TV

VSX-AX4AVi-S

MULTIMEDIA-RECEIVER

HDMI (HIGH DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE) (DV-989AVi)
Oplev fuldstændig ren, uforvrænget digital video og fremragende audio* fra dine digitale discs. Du behøver ikke et virvar af kabler — kun
HDMI forbindelsen. Et enkelt kabel overfører digitale audio- og video-data direkte — uden unødvendige digital/analog konverteringer — fra enhver disc til en HDMI
kompatibel skærm. Der er ingen forvrængning, så det originale materiale gengives præcist. Det er fremragende til 5.1-kanal surround-lyd og High-Resolution digital audio,
bl.a multi-kanal DVD-Audio formatet. Når det gælder video, kan HDMI understøtte såvel High-Definition digital video som standard NTSC eller PAL.
AVANCERET DIGITAL VIDEO OVERFØRSEL
Videogengivelsen forbedres betydeligt af Pioneer’s Video Quality Enhancer (VQE9) med progressiv signalbehandling. Da video-dataene udelukkende overføres i 10-bit
domænet, bevares alle signalets delikate detaljer intakt. Billedets kvalitet optimeres i overensstemmelse med originalen.
DV-989AVi er også udstyret med video-skalering med 2D forbedret opløsning — en del af Pioneer’s eksklusive Digital Direct Pixel Drive**), der opgraderer billedet ved at
ændre opløsning og skærmformat, så det matcher din skærms High-Definition muligheder. Du kan være sikker på den mest akkurate præsentation af High-Definition
billeder — den bedst mulige billedkvalitet.
* Digital audio på HDMI kompatibel med 44,1/48 kHz, 16/20/24-bit, 2-kanal/2-kanal down-mix LPCM eller Bitstream udgangssignal (Dolby Digital, DTS og MPEG).
** “Digital Direct Pixel Drive” er et varemærke tilhørende Pioneer Corporation.
Note: 1) Når et DVI/HDCP kompatibelt produkt skal forbindes til HDMI tilslutningen, er det nødvendigt med et konverteringskabel eller en adapter. Vær opmærksom på, at DVI ikke overfører audio.
2) Disse produkter er konstrueret til at være kompatible med HDMI (High-Definition Multimedia Interface) version 1.1. Brug af en DVI forbindelse kan resultere i upålidelig signaloverførsel,
afhængigt af den tilsluttede komponent.

LYD MED EN RENHED I ENTUSIAST-KLASSE (DV-989AVi)
Klar og ren lyd er nu en valgmulighed, som du kan kontrollere. DV-989AVi kommer med en Pure Audio knap. Tryk på den for at afbryde al ubrugt video
signalbehandling og digitale audiokredsløb, så støjniveauet minimeres i audiosignalet, og du får en ren, uforvrænget lyd. Lytter du til hybride SACD discs?
SACD Set-up knappen lader dig skifte direkte mellem SACD, 2-kanal audio, multi-kanal audio og CD.

Pure Audio
button

DUAL PURECINEMA PROGRESSIVE SCAN (Findes på alle DVD-afspillere)

Dual PureCinema
Progressive Scan

Pioneer’s DVD-afspillere kan levere Dual PureCinema Progressive Scan video udgangssignaler til både PAL og NTSC
TV, så du kan nyde dine bedste film med højkvalitets billeder. Dual PureCinema Progressive Scan gengiver billeder,
som svarer perfekt til den originale videoinformation, der er optaget på DVD-discs. Dual PureCinema Progressive
Scan (PAL/NTSC) fungerer ved at give en reel fordobling af billedets opdateringsfrekvens, så du får en yderst stabil,
flimmerfri biografrealistisk filmoplevelse.

Originalt signal

GENNEMFØRT VIBRATIONSDÆMPENDE
KONSTRUKTION (DV-989AVi)

KLASSENS BEDSTE AUDIO (DV-989AVi)
Her er en DVD-afspiller, som leverer en virkelig
enestående lydkvalitet. Eksklusive topkvalitets
audio-komponenter er en del af hemmeligheden.
En stor nettransformator sikrer en stabil og
stærk strømforsyning, og overdimensionerede
kondensatorer sørger for en ren og uforstyrret
effektafgivelse i enhver situation.

Højkvalitets
audio-komponenter

Da de tætpakkede data, som er optaget på DVD, bør aflæses
med absolut nøjagtighed, kan vibration nedsætte lyd- og
billedkvaliteten.
DV-989AVi’s solide, innovative konstruktion løser dette
problem. Det avancerede 3-lags chassis og den svære,
Avanceret 3-lags chassis
stabiliserende stålplade holder alle vitale dele urokkeligt
fast. Det vil sige, at uønsket vibration — såvel i afspilleren selv som fra omverdenen —
absorberes effektivt. Det sikrer en yderst stabil drift, og billede og lyd nyder godt af en
kompromisløs, suveræn gengivelse.

Se de komplette features og specifikationer på side 88 — 89 og 91.
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SACD
DVD-Audio
NYHED

DV-585A-S/K

DivX®
Video

DVD-Audio/Video/SACD afspiller

DV-585A-S

DV-585A-K

b/a
SÆRLIGE FEATURES
 Oplev totalt overvældende, ukomprimeret High-Resolution 6-kanal surround-lyd fra DVD-Audio og SACD discs
y Gengiv Full-Screen, Full-Motion DivX® film på dit TV
y Nyd den særdeles høje billedkvalitet fra den indbyggede 108 MHz/12-bit video D/A-konverter
y Slip for røde øjne efter en hel filmaften — Dual PureCinema Progressive Scan giver dig flimmerfri, biografrealistiske billedoplevelser
y Gengiv dine egne MP3 eller WMA musikfiler på CD-R/CD-RW og CD-ROM discs og vis også dine digitale JPEG still-billeder på TV’et
y Elegant og slank — den 4,95 cm høje DV-585A passer ind i ethvert boligmiljø
y Forbind en kompatibel AV-receiver til den elektriske/optiske digital-udgang og få højkvalitets digital audiooverførsel
y Miljøvenlig energibesparende konstruktion

FULD MEDIA-KOMPATIBILITET
DVD-AUDIO/SACD TIL DEN ULTIMATIVE AUDIOOPLEVELSE (DV-989AVi, DV-585A)
Super Audio CD giver dig High-Resolution audio i enten 2-kanal stereo eller multi-kanal. Ved brug af en digital audioteknologi, som kaldes DSD (Direct
Stream Digital), kan SACD discs rumme enhver nuance i det originale materiale, så du får en yderst realistisk gengivelse uden tab eller anden forringelse
af den naturlige klang.
Med et frekvensområde, som langt overstiger CD’ers, kan DVD-Audio overvælde dig med 6-kanal High-Resolution, High-Definition surround-lyd med en
hidtil ukendt realisme. Ligesom DVD-Video kan DVD-Audio discs rumme forskellig ekstra billed- og tekstinformation som kunstnerbiografier, sangtekster
og andre noter. Desuden kan der være bonus musikvideoer på DVD-Audio discs.

DivX® VIDEO GENGIVELSE AF KOMPRIMERET DIGITAL VIDEO
(Findes på alle DVD-afspillere, undtagen DV-989AVi)
Følg strømmen i retning af en stadig mere omfattende brug af populær teknologi — det innovative patentanmeldte DivX® format fra
DivX Networks, Inc.* er en ny standard for digital video, ligesom MP3 er det foretrukne format til komprimeret digital musik.
* DivX, DivX Certified og tilhørende logoer er varemærker tilhørende DivX Networks, Inc. og bruges under licens.

KOMPRIMERET AUDIO KOMPATIBILITET — TIL ENDNU MERE UNDERHOLDNING (Findes på alle DVD-afspillere)
Alle Pioneer’s DVD-afspillere kan læse MP3 filer, som er indspillet på CD-R/CD-RW OG CD-ROM discs, og de kan også gengive WMA* filer, som er
indspillet på CD-R/CD-RW OG CD-ROM discs.
NB: Det kan ske, at nogle discs ikke kan gengives på grund af forskellige optageformater eller fysiske forhold på tidspunktet for indspilning eller afspilning. Se også
betjeningsvejledningen for yderligere information.
NB: Microsoft, Windows Media og Windows logoet er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande.
* DV-989AVi kan ikke gengive WMA filer.

Mere information om features og teknologi på www.pioneer.dk
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SÆRLIGE FEATURES
y
y
y
y
y
y
y
y

Gengiv Full-Screen, Full-Motion DivX® film på dit TV
Nyd den særdeles høje billedkvalitet fra den indbyggede 108 MHz/12-bit video D/A-konverter
Elegante og slanke — disse 4,95 cm høje DVD-afspillere passer ind i ethvert boligmiljø
Slip for røde øjne efter en hel filmaften — Dual PureCinema Progressive Scan giver dig flimmerfri, biografrealistiske billedoplevelser
Gengiv dine egne MP3 eller WMA musikfiler på CD-R/CD-RW og CD-ROM discs og vis også dine digitale JPEG still-billeder på TV’et
Brug den enkle og behagelige Advanced Disc Navigator med levende Thumbnails til at finde netop den ønskede scene
Vælg mellem forskellige equalizer-lydfelter og genskab lyttemiljøer varierende fra Rock til Classic i din stue
Enkel tilslutning og høj billedkvalitet, når du forbinder din DVD-afspiller til TV’et via SCART

HDMI forbindelse
Dual PureCinema Progressive Scan
DVD-Audio/SACD gengivelse
Højkvalitets video D/A-konverter
DivX® Video gengivelse
MP3/WMA/JPEG
Advanced Disc Navigator
med levende Thumbnails
Elektrisk/Optisk digital-udgang
RGB video udgangssignal via SCART
Equalizer (7 DSP indstillinger)

DV-989AVi

DV-585A

DV-380

DV-2850

✓
✓
✓/✓

—

—

—

✓
✓/✓

✓

✓

—/—

—/—

108 MHz/14-bit

108 MHz/12-bit

108 MHz/12-bit

108 MHz/12-bit

—

✓/—/—
✓

✓
✓/✓/✓
✓

✓
✓/✓/✓
✓

✓
✓/✓/✓
✓

✓/✓
✓

✓/✓
✓

—

—

✓/—
✓
✓

✓/—
✓
✓

Se de komplette features og specifikationer på side 88 — 89 og 91.

