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Microsistem muzical cu 
DVD

Bluetooth®
DVD
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S
Îm
şi 
pu
unet bogat şi puternic
bogăţeşte efectul muzicii şi al filmelor, cu acest microsistem muzical DVD Philips, chiar 
cu transmisie wireless a muzicii prin Bluetooth. Eliberează-ţi muzica prin detalii şi basul 
ternic prin sistemul bass reflex.

Pentru o experienţă audio mai bogată
• Putere maximă de ieșire de 70 W RMS
• Sistemul de boxe Bass Reflex oferă un sunet de bas puternic, mai profund

Savuraţi filmele și melodiile preferate
• Streaming de muzică wireless prin Bluetooth de la dispozitivele dvs.
• Reeșantionare HDMI 1080p la definiţie înaltă pentru a obţine imagini mai clare
• HDMI ARC pentru a accesa tot sunetul de la televizorul dvs.
• Redaţi DVD, (S)VCD, MP3-CD, CD(RW) și CD cu imagini
• Karaoke pentru interpretare și divertisment fără sfârșit la domiciliu
• USB Direct pentru o redare simplă a pieselor MP3

Ușor de utilizat
• Tuner digital FM pentru presetarea a până la 20 de posturi
• Încărcare automată CD



 Streaming wireless prin Bluetooth

Streaming de muzică wireless prin Bluetooth de la 
dispozitivele dvs.

HDMI 1080p

Upscaling HDMI 1080p furnizează imagini de o 
claritate excepţională. Filmele la definiţie standard 
pot fi urmărite acum la rezoluţie cu adevărat de înaltă 
definiţie - asigurând mai multe detalii și imagini mai 
realiste. Scanarea progresivă (reprezentată prin "p" 
în "1080p") elimină structura liniilor preponderentă 
pe ecranele televizoarelor, din nou asigurând 
permanent imagini clare. Pentru a încheia lista, HDMI 
realizează o conexiune digitală directă care poate 
transmite imagini video necomprimate, precum și 
semnal audio digital pe mai multe canale, fără 
conversii la analogic - oferind o calitate perfectă a 
imaginii și sunetului, fără zgomote.

RedaţiDVD,VCD,MP3-
CD,CD(RW)&Foto

Playerul Philips este compatibil cu majoritatea 
discurilor DVD și CD disponibile pe piaţă. Toate 

discurile DVD, (S)VCD, MP3-CD, CD(RW) și CD-
uri cu fotografii pot fi redate pe player. SVCD 
reprezintă "Super VideoCD". Calitatea unui SVCD 
este mult mai bună decât a unui VCD, oferind în 
special o imagine mult mai precisă decât un VCD 
datorită rezoluţiei superioare. CD(RW) este un 
termen prescurtat pentru o unitate CD care poate 
accepta formatul CD uzual înregistrabil.

Karaoke pentru interpretare fără sfârșit

Karaoke pentru interpretare și divertisment fără 
sfârșit la domiciliu

USB Direct pentru o parcurgere simplă 
a pieselor MP3

Datorită capacităţii complete de transfer al fișierelor, 
vă puteţi bucura cu ușurinţă de confortul și de 
distracţia accesării mai multor melodii digitale prin 
USB Direct încorporat.
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Repere
Microsistem muzical cu DVD
Bluetooth® DVD

http://www.philips.com

