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DVD микро музикална 
система

Bluetooth®
DVD
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Б
О
с б
– с
огат и мощен звук
богатете музиката и филмите с DVD микро музикална система на Philips. Дори и 
езжично поточно предаване на музика през Bluetooth тя дава воля на музиката 
 детайлите и с мощните баси с басрефлексна система.

Обогатете своето звуково изживяване
• 70 W максимална изходна мощност (RMS)
• Системата с басрефлексни високоговорители осигурява мощни, по-дълбоки баси

Наслаждавайте се на любимите си филми и музика
• Bluetooth безжично поточно предаване на музика от вашите музикални устройства
• HDMI 1080p подобрява разделителната способност до HD за по-отчетлива картина
• HDMI ARC за достъп до целия звук от вашия телевизор
• Възпроизвеждане на DVD, (S)VCD, MP3-CD, CD(RW) и CD със снимки
• Караоке за безкрайно забавление с пеене у дома
• USB Direct за лесно възпроизвеждане на MP3 музика

Лесна употреба
• FM цифрова настройка за програмиране на до 20 станции
• Моторизирано зареждане на CD за удобен достъп



 Bluetooth безжично поточно 
предаване

Bluetooth безжично поточно предаване на 
музика от вашите музикални устройства

HDMI 1080p

HDMI подобряването на видеото до 1080p 
осигурява кристално ясно изображение. 
Филмите със стандартна разделителна 
способност вече могат да се изживеят в 
истинска HD разделителна способност - 
така се гарантира по-добра детайлност и 
повече реализъм в картината. 
Прогресивното сканиране (обозначавано с 

"p" в "1080p") премахва преобладаващата на 
телевизионния екран редова структура, с 
което също се осигуряват безкомпромисно 
резки изображения. На всичко отгоре, 
HDMI представлява пряка цифрова връзка, 
която може да пренася некомпресирано 
HD видео и цифрово многоканално аудио, 
без да се преобразуват до аналогови 
сигнали, с което се гарантират безупречна 
картина и качествен звук, с пълно отсъствие 
на шум.

Възпроизвежда DVD, VCD, MP3-CD, 
CD(RW), CD със снимки

Плейърът Philips е съвместим с повечето 
DVD и CD дискове на пазара. Всички те – 
DVD, (S)VCD, MP3-CD, CD(RW) и CD със 
снимки – могат да се възпроизвеждат на 
плейъра. SVCD означава "Super VideoCD". 
Качеството на SVCD е много по-добро от 
това на VCD, особено видимо в по-рязката 
картина от тази на VCD, поради по-
високата разделителна способност. 

CD(RW) е краткият термин за CD 
устройство, което приема често срещания 
формат на презаписваеми CD дискове.

Караоке за пеене без край

Караоке за безкрайно забавление с пеене у 
дома

USB Direct за лесна MP3 музика

Благодарение на пълната способност за 
обмен на файлове можете лесно да се 
възползвате от удобството и забавлението 
да имате достъп до повече цифрова музика 
чрез вградения USB Direct.
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Звук
• Подобрение на звука: Управление на цифров 
звук

• Звукова система: Dolby Digital
• Максимална изходна мощност (RMS): 70 W

Високоговорители
• Мембрани на високоговорителите: Куполен 
високоговорител за високи честоти с 4,5" 
високоговорител за ниски честоти

• Основен високоговорител: Двулентов

Възпроизвеждане на видео
• Носители за възпроизвеждане: DivX, DVD-
видео, Picture CD, Video CD/SVCD, DVD+R/
+RW, DVD-R/-RW

• Режими на възпроизвеждане на диска: A-B 
повторение, Ъгъл, PBC, Забавен каданс, Мащаб, 
Родителски контрол, Меню на диска, Бързо 
назад, Бързо напред, OSD, Подновяване след 
стоп

• DVD регион.: 2
• Подобрение за видео: Прогресивно сканиране, 
Премащабиране на видео

Аудио възпроизвеждане
• Носители за възпроизвеждане: MP3-CD, CD, 

CD-R, CD-RW
• Режими на възпроизвеждане на диска: 
Повторение на една/всички/програма, Бързо 
напред/назад, Търсене на следваща/предишна 
песен

• USB преки режими на работа: Бързо назад/
бързо напред, Възпроизвеждане/пауза, 
Предишна/следваща песен, Програмирано 
възпроизвеждане, Повторение, Стоп

Възпроизвеждане на стоп-кадър
• Формат за компресиране на картини: JPEG
• Подобрение на картината: Слайдшоу с 
възпроизвеждане на MP3

• Носители за възпроизвеждане: Picture CD, CD-
R/RW, DVD+R/+RW

Тунер / Приемане / Предаване
• Обхвати на тунера: FM стерео

• Автоматична цифрова настройка
• Подобрения за тунер: Автоматично 
запаметяване

• Предварително настроени станции: 20
• LNA - антена: FM антена (75 ома)
• RDS: Тип на програмата, Име на станцията

Възможности за свързване
• Видеоизход - аналогов: Композитен CVBS 

(жълт чинч)
• Bluetooth профили: A2DP
• Връзки за звук: Вход за аналогово аудио (Л/Д), 
Вход AUX RCA

• USB: USB хост
• Изход за аудио/видео: Изход HDMI
• Микрофон: Гнездо за микрофон

Комфорт
• Аларми: CD аларма, Таймер на заспиване, 
Радиобудилник, USB аларма

• Часовник: На основния дисплей
• Индикации: DIM режим

Аксесоари
• Аксесоари в комплекта: Кабел за композитно 
видео (Y), Захранващ кабел, FM антена

• Ръководство за потребителя: Многоезично
• Дистанционно управление: Да, с батерия

Размери
• Бруто тегло: 6,5 кг
• Дълбочина на главния блок: 240 мм
• Височина на главния блок: 121 мм
• Ширина на главния блок: 200 мм
• Габарити на главния високоговорител (Ш x Д): 

160 x 210 мм
• Височина на основния високоговорител: 

235 мм
• Дълбочина на опаковката: 278 мм
• Височина на опаковката: 288 мм
• Ширина на опаковката: 512 мм
• Нето тегло: 6 кг

Захранване
• Електрозахранване: 110-240 V, 50/60 Hz
•
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