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Helist haaratud

Lõõgastuge hea muusika ja filmidega
Nautige filmide maagiat Dolby Digitaliga Philipsi komponent-DVD mikrosüsteemiga. 
Võite nautida Divx Ultra filme, MP3-CD-sid, MP3 Linki ja USB Directi ning alati oma iPodi 
või iPhone'i laadida või sellelt muusikat esitada.

Nautige muusikat mitmest allikast
• Esitage ja laadige oma iPodi/iPhone'i samal ajal
• USB Direct muusika ja fotode esitamiseks
• MP3 Link kaasaskantavates seadmetes oleva muusika esitamiseks
• Digitaalhäälestus ja salvestatavad jaamad täiendava mugavuse pakkumiseks

Rikastage oma filmielamust
• Dolby Digital parima filmikogemuse pakkumiseks
• DVD, DivX® Ultra, MP3/WMA-CD, CD ja CD-RW esitamine

Rikastage oma muusikaelamust
• Dünaamiline bassivõimendi sügava ja dramaatilise heli jaoks
• Digitaalne helijuhtimine optimaalsete muusikastiilide seadete valimiseks
• Väljundvõimsus 60 W RMS



 Dünaamiline bassivõimendi

Dünaamiline bassivõimendi võimendab 
muusikaelamust, rõhutades muusika 
bassikomponenti kõigil helitugevustel vaid 
nupuvajutusega. Väikese helitugevuse korral 
kaob madalaima sagedusega bassiheli. Selle 
probleemi kõrvaldamiseks võite lülitada sisse 
dünaamilise bassivõimendi, et nautida ühtlast 
heli ka vaikselt muusikat kuulates.

Digitaalne helijuhtimine

Digitaalse helijuhtimisega saate valida eelnevalt 
seadistatud režiimid Jazz, Rock, Pop ja Classic, 
et optimeerida sagedusvahemikke erinevate 
muusikastiilide jaoks. Igas režiimis 
reguleeritakse graafilise ekvalaiseri 
automaatselt heli tasakaalu ja võimendatakse 
valitud muusikastiili jaoks kõige olulisemaid 
helisagedusi. Digitaalne helijuhtimine lihtsustab 

muusika parimat esitamist, reguleerides heli 
tasakaalu täpselt teie esitatavale muusikale 
sobivaks.

Dolby Digital

Maailmas juhtivas digitaalse mitmekanalilise heli 
standardis Dolby Digital kasutatakse inimkõrva 
loomulikku helitajumisviisi ja seetõttu kuulete 
suurepärase kvaliteediga ja realistlikku 
ruumilist heli.

MP3 Link

MP3 Linki ühenduvusega saate esitada MP3-
faile otse kaasaskantavatest meediaseadmetest. 
Lisaks võimalusele nautida lemmikmuusikat 
helisüsteemi suurepärase helikvaliteediga on 
MP3 Link ka äärmiselt mugav, sest selle 
kasutamiseks peate vaid ühendama 
kaasaskantava MP3-mängija helisüsteemiga.

Esitage ja laadige iPodi/iPhone'i

Võite ka iPodi/iPhone'i laadimise ajal oma 
lemmik-MP3-muusikat kuulata! Doki abil saate 
ühendada kaasaskantava seadme otse 
dokkimisega meelelahutussüsteemi, et kuulata 
oma lemmikmuusikat suurepärase heliga. 
Esitamise ajal teie iPodi/iPhone'i ka laetakse, et 
te ei peaks muusika kuulamise ajal muretsema 
aku tühjenemise pärast. Dokkimisega 
meelelahutussüsteem laeb dokitud seadet 
automaatselt.

USB Direct

Ühendage lihtsalt oma USB-seade süsteemiga 
ja jagage salvestatud digitaalset muusikat ja 
fotosid pere ja sõpradega.
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Heli
• Väljundvõimsus (RMS): 2 x 30 W
• Helisüsteem: Dolby Digital
• Heli täiustused: Digitaalne helijuhtimine, 

Dünaamiline bassivõimendi, Valjus

Kõlarid
• Põhikõlar: Kahesuunaline, 3,5" basskõlar, Süsteem 

Bass Reflex Speaker System, Eemaldatavad 
kõlarikatted

Video taasesitus
• Esitatav andmekandja: DVD-Video, DVD+R/+RW, 

DVD-R/-RW, CD, CD-R/CD-RW, DivX Ultra, 
DVD, USB mälupulk, Video CD

• Plaatide esitusrežiimid: A-B kordamine, Nurk, 
Suum, Plaadi menüü, Peatatud esituse jätkamine, 
Paus, Kordus, Edasi- ja tagasikerimine, 
Vahelejätmine, Aeglane edasikerimine, Tavaline 
esitus

• DVD piirkonnakood: 2

Stoppkaadri kuvamine
• Pilditihendusvorming: JPEG
• Pildiparandus: Slaidiseanss MP3 esitamisega
• Esitatav andmekandja: Picture CD, CD-R/RW, 

DVD+R/+RW

Heliesitus
• Esitatav andmekandja: WMA-CD, MP3-CD, CD, 

CD-R, CD-RW, USB mälupulk
• Plaatide esitusrežiimid: 20 programmeeritavat 

valikut, Kordus/üks/kõik/programm, Juhuesitus, 
Edasi- ja tagasikerimine, Järgmisele/eelmisele 
muusikapalale liikumine

• Laadija tüüp: Mootoriga, Alus
• ID3-sildi tugi
• USB Directi režiimid: Edasi- ja tagasikerimine, 

Esitamine/peatamine, Eelmine/järgmine, 
Programmeeritud esitus, Kordus, Juhuesitus, Stopp

• Taasesitus raami kasutamisel: iPhone'i laadimine, 
iPodi laadimine, Edasi- ja tagasikerimine, Menüü, 
üles- ja allaliikumine, Järgmine ja eelmine 
muusikapala, Esitamine ja peatamine

Tuuner/vastuvõtt/ülekanne
• Tuuneri sagedusribad: FM stereo
• Automaatne digitaalhäälestus
• RDS: Programmi tüüp, Raadio tekst, Jaama nimi
• Tuuneri täiendused: Automaatsalvestus
• Salvestatavad jaamad: 20

Ühenduvus
• Kuularid: 3,5 mm

• 3,5 mm stereosisend: MP3 Link
• Eesmised/külgmised liitmikud: USB 2.0
• Liidesed tagaküljel: AUX-sisend, Komponentvideo 

väljund, Komposiitvideo (CVBS) väljund, Digitaalne 
koaksiaalkaabli väljund, FM antenn, Vasak- ja 
parempoolne kõlar, S-Video väljund, Analoogheli 
väljund vasak/parem

Mugavus
• Äratused: Äratus CD-ga, Unetaimer, Äratus 

raadioga, Äratus USB-seadme esitamisega, Äratus 
iPodi esitamisega

• Kell: Peaekraanil
• Ekraani tüüp: LCD
• Näidikud: DIM-režiim
• Ekraanimenüü keeled: Taani, Hollandi, Inglise, 

Soome, Prantsuse, Saksa, Itaalia, Norra, Poola, 
Portugali, Hispaania, Rootsi, Türgi

Tarvikud
• Komplektis olevad tarvikud: Toitekaabel, FM 

antenn, Komposiitvideokaabel (Y), Üleilmse 
garantii voldik

• Kaablid: MP3-sisendi kaabel
• Kaugjuhtimispult: 40 nupu ja liitiumakuga 

kaugjuhtimispult
• Kasutusjuhend: 16 keeles
• Kiirjuhend: Inglise, saksa, hollandi, prantsuse, 

hispaania, itaalia keeles

Mõõtmed
• Põhikõlari mõõtmed (L x K x S): 

140 x 220 x 206 mm
• Komplekti mõõtmed (L x K x S): 

223 x 88 x 242 mm
• Pakendi mõõtmed (L x K x S): 

500 x 310 x 300 mm

Võimsus
• Toiteallikas: 220–240 V, 50 Hz

Ühilduvus iPhone'iga
• Ühilduv seadmetega: iPhone, iPhone 3G, iPhone 

3GS

Ühilduvus iPodiga
• Ühilduv seadmetega: iPod classic, iPod mini, iPod 

nano (1. põlvkond), iPod nano (2. põlvkond), iPod 
nano (3. põlvkond), iPod nano (4. põlvkond), iPod 
nano (5. põlvkond), iPod touch, iPod touch (2. 
põlvkond, 8/16/32 GB), iPod touch (2. põlvkond), 
iPod (5. põlvkond), iPod nano (6. põlvkond)
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