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ol en krachtig geluid
rrijk muziek en films met dit Philips DVD-micromuzieksysteem, zelfs met draadloos 
ziek streamen via Bluetooth. Geef uw muziek alle vrijheid met rijke details en de 
chtige bas van het basreflexsysteem.

Verrijk uw luisterervaring
• Maximaal uitgangsvermogen van 70 W RMS
• Het Bass Reflex-luidsprekersysteem biedt een diep en krachtig basgeluid

Geniet van uw favoriete films en muziek
• Draadloos muziek van uw muziekapparaten streamen via Bluetooth
• Upscaling van HDMI 1080p tot High Definition voor scherpere beelden
• HDMI ARC levert al het geluid uit uw TV
• Speel DVD's, (S)VCD's, MP3-CD's, CD(-RW)'s en foto-CD's af
• Karaoke voor eindeloos zingplezier bij u thuis
• Directe weergave vanaf USB voor het afspelen van uw MP3-muziek

Gebruiksvriendelijk
• Digitale FM-tuning voor het programmeren van maximaal 20 zenders
• Automatische CD-lader voor optimaal gebruiksgemak



 Draadloos streamen via Bluetooth

Draadloos muziek van uw muziekapparaten 
streamen via Bluetooth

HDMI 1080p

Upscaling tot 1080p met HDMI zorgt voor 
glasheldere beelden. Films in standaarddefinitie 
kunnen nu in echte HD-resolutie worden 
weergegeven. Hierdoor geniet u van nog meer 
details en natuurgetrouwere beelden. 
Progressive Scan ("p" in "1080p") maakt een 
einde aan de lijnstructuur die aanwezig is op 

vrijwel alle TV-schermen en zorgt op deze 
manier voor continu scherpe beelden. 
Bovendien zorgt HDMI voor een 
rechtstreekse digitale verbinding die zowel 
ongecomprimeerde digitale HD-video als 
digitaal meerkanaals geluid kan weergeven, 
zonder dat deze eerst naar analoog moet 
worden omgezet. Hierdoor hebt u een 
perfecte beeld- en geluidskwaliteit, volledig 
storingsvrij.

Speel DVD's, VCD's, MP3-CD's, CD(-
RW)'s en foto-CD's af

De Philips-speler is compatibel met de meeste 
gangbare DVD- en CD-discs. DVD, (S)VCD, 
MP3-CD, CD(RW) en foto-CD zijn allemaal 
geschikt voor deze speler. SVCD staat voor 
"Super VideoCD". De kwaliteit van een SVCD 
is veel beter dan die van een VCD. Dankzij de 
hogere resolutie is vooral het beeld veel 
scherper. CD-RW is een korte benaming voor 

een CD-station dat het gangbare herschrijfbare 
CD-formaat ondersteunt.

Karaoke voor eindeloos zingplezier

Karaoke voor eindeloos zingplezier bij u thuis

Directe weergave vanaf USB voor uw 
MP3-muziek

Dankzij het ingebouwde USB Direct kunnen 
alle bestanden worden overgebracht en geniet 
u eenvoudig van nog meer digitale muziek.
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Geluid
• Geluidsverbetering: Digital Sound Control
• Geluidssysteem: Dolby Digital
• Maximaal uitgangsvermogen (RMS): 70W

Luidsprekers
• Luidsprekerdrivers: Dome-tweeter met woofer 

van 4,5 inch
• Hoofdluidspreker: Tweerichtings

Videoweergave
• Media afspelen: DivX, DVD-video, Foto-CD, 

Video-CD/SVCD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
• Discafspeelmodi: A-B herhalen, Hoek, PBC, 

Slowmotion, Zoomen, Beveiligingsniveaus voor 
kinderen, Discmenu, Snel achteruitspoelen, Snel 
vooruitspoelen, OSD, Afspelen hervatten vanaf 
"stop"

• DVD-regio.: 2
• Videoverbetering: Progressive Scan, Video 

upscaling

Audioweergave
• Media afspelen: MP3-CD, CD, CD-R, CD-RW
• Discafspeelmodi: Herhaal nummer/alles/

programma, Snel vooruit-/achteruitspoelen, 
Volgende/vorige nummer zoeken

• Modi voor directe weergave vanaf USB: Snel 
achteruitspoelen/vooruitspoelen, Spelen/pauze, 
Vorige/volgende, Programma afspelen, Herhalen, 
Stoppen

Stilstaande beelden weergeven
• Compressieformaat van foto: JPEG
• Beeldverbetering: Diapresentatie met MP3-

weergave
• Media afspelen: Foto-CD, CD-R/RW, DVD+R/

+RW

Tuner/ontvangst/transmissie
• Radioband: FM-zender
• Automatisch digitaal afstemmen

• Tunerverbeteringen: Automatisch opslaan
• Voorkeurzenders: 20
• Antenne: FM-antenne (75 ohm)
• RDS: Programmatype, Zendernaam

Connectiviteit
• Video-uitgang - analoog: Composite CVBS (gele 

cinch)
• Bluetooth-profielen: A2DP
• Audioaansluitingen: Analoge audio-ingang (L/R), 

Aux-ingang: RCA
• USB: USB-poort
• Audio/video-uitgang: HDMI uit
• Microfoon: Microfoonaansluiting

Comfort
• Alarmfuncties: CD-alarm, Sleeptimer, Radio-alarm, 

USB-alarm
• Klok: Op het hoofdscherm
• Indicaties: DIM-modus

Accessoires
• Meegeleverde accessoires: Composite video-kabel 

(Y), AC-netsnoer, FM-antenne
• Gebruiksaanwijzing: Meerdere talen
• Afstandsbediening: Ja, met batterij

Afmetingen
• Brutogewicht: 6,5 kg
• Diepte hoofdunit: 240 mm
• Hoogte hoofdunit: 121 mm
• Breedte hoofdunit: 200 mm
• Afmetingen van hoofdluidspreker (B x D): 

160 x 210 mm
• Hoogte van de hoofdluidspreker: 235 mm
• Diepte van de verpakking: 278 mm
• Hoogte van de verpakking: 288 mm
• Breedte van de verpakking: 512 mm
• Nettogewicht: 6 kg

Vermogen
• Stroomvoorziening: 110 - 240 V, 50/60 Hz
•
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