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Relaxujte u skvělé hudby

Posedlost zvukem
Poslouchejte hudbu z iPodu/iPhonu/iPadu – jednoduše jej vložte do doku, aniž byste 
museli sejmout pouzdro. Hudební mikrosystém Philips DVD poskytuje výkonné basy díky 
technologii wOOx a přehrává disky DVD, CD, soubory DivX a MP3.

Vychutnejte si oblíbené filmy a hudbu
• Přehrávání DVD, DivX®, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) a obrazových disků CD
• Systém Dolby Digital pro dokonalý zážitek z filmů
• Přehrávejte a nabíjejte iPod/iPhone/iPad
• Režim USB Direct pro přehrávání hudby ve formátu MP3/WMA

Obohaťte svůj zvukový zážitek
• Technologie reproduktorů wOOx™ pro plné a prokreslené basy
• Optimalizované nastavení pro různé styly hudby Digital Sound Control
• Celkový výstupní výkon 120 W RMS

Snadné použití
• Digitální ladění FM pro předvolby až 20 stanic
• Motorizované vkládání CD pro pohodlný přístup
• Funkce budíku a časovače vypnutí



 Přehrávejte a nabíjejte iPod/iPhone/iPad

Užijte si svou oblíbenou hudbu ve formátu MP3 
při nabíjení svého zařízení iPod/iPhone/iPad. 
Doky umožňují připojení vašeho přenosného 
zařízení přímo k systému Philips, takže můžete 
poslouchat svoji oblíbenou hudbu se skvělým 
zvukem. Při přehrávání také nabíjejí vaše 
zařízení iPod/iPhone/iPad, takže si můžete 
vychutnávat hudbu a nemusíte mít obavy, že se 
vašemu přenosnému přehrávači vybijí baterie. 
Tento systém automaticky nabíjí vaše 
přenosné zařízení, jakmile je v doku.

Přehrávání DVD, DivX a MP3/WMA-CD

DVD přehrávač Philips je kompatibilní 
s většinou DVD a CD disků dostupných na 
trhu. DVD, DivX®, (S)VCD, MP3/WMA-CD, 
CD(RW) a Picture CD – v přehrávači je lze 
přehrát všechny. SVCD znamená „Super 
VideoCD“. Kvalita disků SVCD je lepší než u 
disků VCD. Z důvodu vyššího rozlišení se 
jedná zejména o mnohem ostřejší obraz než 

u disků VCD. Podpora kodeku DivX® 
zajišťuje, že budete moci zobrazit 
videozáznamy kódované systémem DivX®. 
Formát médií DivX je technologie pro 
kompresi videozáznamu založená na standardu 
MPEG4, která umožňuje uložit velké soubory, 
například filmy, upoutávky a hudební videoklipy 
na média, jako jsou disky CD-R/RW a 
zapisovatelné disky DVD.

Připojení USB Direct

Režim USB Direct umožňuje jednoduše 
připojit zařízení USB k portu USB na zařízení 
Philips. Digitální se přehraje přímo ze zařízení 
Philips.

Technologie wOOx™

Technologie wOOx představuje revoluční 
řešení konstrukce reprosoustav, které 
poskytuje naprosto hluboké a bohaté basy, 
s jakými se u jiných audiosystémů nesetkáte. 
Speciální reproduktory, basový kanál wOOx a 

přesné vyladění hlavního a výškových 
reproduktorů zaručuje plynulé přechody mezi 
nízkými, středními a vysokými kmitočty. 
Dvojité uchycení a naprosto symetrická 
sendvičová konstrukce produkují hluboké a 
nezkreslené basy. Technologie wOOx 
poskytuje mimořádně hluboké a dynamické 
basy využitím celého prostoru reproduktorové 
skříně ke zvýraznění hudebního vjemu.

Digital Sound Control

Digitální nastavení zvuku DSC nabízí výběr 
nastavení zvuku Jazz, Rock, Pop a Classic, které 
můžete použít pro optimalizaci frekvenčního 
rozsahu různých hudebních stylů. Jednotlivé 
režimy používají technologii grafického 
ekvalizéru k automatickému nastavení zvuku 
tak, aby byly posíleny nejdůležitější frekvence 
zvuku ve zvoleném hudebním stylu. Digitální 
nastavení zvuku DSC vám umožňuje 
dosáhnout co nejlepší reprodukce hudby 
pomocí přesného nastavení zvukových pásem, 
aby odpovídaly typu přehrávané hudby.
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Zvuk
• Výstupní výkon: 2 x 60 W
• Vylepšení zvuku: Digital Sound Control, Dynamic 

Bass Boost
• Zvukový systém: Dolby Digital

Reproduktory
• Hlavní reproduktor: Kuželový výškový 

reproduktor, Dvojitý basový reproduktor, Basový 
kanál wOOx

Přehrávání videa
• Média pro přehrávání: DivX, DivX Ultra, DVD-

Video, Obrazové disky CD, Video CD/SVCD, 
DVD+R/+RW, DVD-R/-RW

• Režimy přehrávání disků: Funkce A-B Repeat, Úhel, 
PBC, Zpomalený chod, Zvětšení, Rodičovský 
zámek, Nabídka Disc Menu, Rychlý posun vzad, 
Rychlý posun vpřed, OSD, Obnovit přehrávání od 
místa zastavení

• Region DVD.: 5
• Vylepšení videa: Progressive Scan

Přehrávání zvuku
• Média pro přehrávání: WMA-CD, MP3-CD, CD, 

CD-R, CD-RW
• Režimy přehrávání disků: Programovatelná paměť 

na 20 stop, Opakovat jednu skladbu/vše/program, 
Přehrávání náhodného výběru, Rychlý posun 
vpřed/zpět, Vyhledávání stopy: další/předchozí

• Typ zavádění: Motorizované, Zásuvka
• Režimy USB Direct: Rychle zpět/rychle vpřed, 

Přehrávání/pauza, Předchozí/další, Přehrávání 
programu, Repeat (Opakování), Náhodný výběr, 
Funkce stop

• Podpora ID3 tagů: Ano

Zobrazení fotografií
• Formát komprese obrázků: JPEG
• Vylepšení obrazu: Prezentace s přehráváním 

formátu MP3
• Média pro přehrávání: Obrazové disky CD, CD-R/

RW, DVD+R/+RW

Tuner/příjem/vysílání
• Pásma tuneru: FM stereo
• Automatické digitální ladění: Ano

• Vylepšení tuneru: Funkce Auto Store
• Předvolby stanic: 20

Možnosti připojení
• Výstup video - analogový: Kompozitní CVBS (žlutý 

cinch), Komponentní video Y Pb Pr (cinch)
• Audio připojení: Analogový vstup audio (levý/

pravý), Analogový výstup audio (levý/pravý)
• USB: Port USB
• Připojení MP3 Link: Stereofonní linkový vstup 

3,5 mm
• Sluchátka: 3,5 mm
• Další připojení: Anténa FM

Pohodlí
• Budíky: Buzení prostřednictvím disku CD, 
Časovač, Buzení rádiem, Buzení z USB

• Hodiny: Na hlavním displeji
• Jazyky zobrazení na obrazovce OSD: Britská 

angličtina, Polština, Čeština, Turečtina, 
Rumunština, Maďarština, Ruština, Dánština, 
Norština, Švédština, Finština, Řecká, Francouzština, 
Němčina, Nizozemština, Italština, Španělština, 
Portugalská

• Typ displeje: Displej VFD
• Indikátory: Režim DIM

Příslušenství
• Dodávané příslušenství: Kabel kompozitního videa 

(Y), Napájecí kabel, Anténa FM, Kabel MP3 Link
• Dálkový ovladač: 41 kláves
• Stručný návod k rychlému použití: .
• Uživatelská příručka: Angličtina, švédština, 

dánština, finština, polština, čeština, slovenština, 
maďarština

• Záruka: Brožura o celosvětové záruce

Rozměry
• Rozměry sady (Š x V x H): 230 x 141 x 230 mm
• Rozměry hlavního reproduktoru (Š x V x H): 

139 x 304 x 230 mm
• Rozměry balení (Š x V x H): 512 x 346 x 276 mm
• Hmotnost včetně balení: 8,6 kg

Spotřeba
• Napájení: 220-240 V, 50 Hz
•
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