
 

 

Philips
DVD-microsysteem met 
componentontwerp

Dock voor iPod/iPhone
60W

DCD322
Bezeten van muziek

Ontspannen met geweldige muziek en films
Ervaar de magie van de bioscoop met dit Philips Component DVD-microsysteem met 
Dolby Digital. Geschikt voor DivX Ultra-films, MP3-CD's, MP3 Link en USB Direct, 
evenals voor het opladen en afspelen van uw iPod/iPhone.

Geniet van uw muziek vanaf meerdere bronnen
• Uw iPod/iPhone gelijktijdig afspelen en opladen
• Directe weergave vanaf USB van muziek en foto's
• MP3 Link voor het afspelen van draagbare muziek
• Digitaal afstemmen met voorkeurzenders voor extra gebruiksgemak

Verrijk uw filmervaring
• Dolby Digital voor de ultieme filmervaring
• DVD's, DivX® Ultra's, MP3/WMA-CD's, CD's en CD-RW's afspelen

Verrijk uw luisterervaring
• Dynamic Bass Boost voor een diep, indrukwekkend geluid
• Digital Sound Control voor optimale muziekstijlinstellingen
• Totaal uitgangsvermogen van 60 W RMS



 Dynamic Bass Boost

Met Dynamic Bass Boost kunt u maximaal van 
uw muziek genieten. Breng met één druk op de 
knop de bas naar de voorgrond, ongeacht of 
het volume hoog of laag staat! De laagste 
basfrequenties gaan bij een laag volume 
meestal verloren. Als u dit wilt tegengaan, kan 
Dynamic Bass Boost worden aangezet om het 
basniveau op te voeren. Zo kunt u van een 
consistent geluid genieten, zelfs wanneer u het 
volume lager zet.

Digital Sound Control

Digital Sound Control biedt de keuze uit de 
geluidsinstellingen Jazz, Rock, Pop en Classic. U 
kiest gewoon het optimale frequentiebereik 
voor uw muziek. De grafische equalizer past de 
balans altijd aan en hanteert de optimale 
frequenties voor de muziekstijl die u hebt 
ingesteld. Met Digital Sound Control geniet u 

optimaal van uw muziek, doordat de 
geluidsbalans wordt aangepast aan de muziek 
die u op dat moment afspeelt.

Dolby Digital

Omdat de wereldleider in meerkanaals 
geluidsnormen, Dolby Digital, gebruik maakt 
van de manier waarop het menselijke oor 
natuurlijk geluid verwerkt, kunt u genieten van 
een uitstekende geluidskwaliteit met 
levensechte spatial cues.

MP3 Link

Met MP3 Link-connectiviteit kunt u MP3-
bestanden direct vanaf draagbare mediaspelers 
afspelen. Zo kunt u genieten van uw favoriete 
muziek in de superieure geluidskwaliteit die 
het audiosysteem levert. MP3 Link is 
bovendien zeer handig omdat u uw draagbare 

MP3-speler alleen maar op het audiosysteem 
hoeft aan te sluiten.

Uw iPod/iPhone afspelen en opladen

Geniet van uw favoriete MP3-muziek terwijl u 
uw iPhone/iPod oplaadt! U kunt uw draagbare 
apparaat rechtstreeks aansluiten op het 
entertainmentsysteem met dock voor een 
perfecte geluidskwaliteit voor uw favoriete 
muziek. Het dock laadt bovendien uw iPhone/
iPod op tijdens het afspelen. U kunt dus van de 
muziek genieten zonder u zorgen te maken dat 
de batterij leeg raakt. Wanneer u uw draagbare 
apparaat in het entertainmentsysteem met 
dock plaatst, wordt dit automatisch opgeladen.

Directe aansluiting op USB

Sluit uw USB-apparaat simpelweg aan op het 
systeem en deel uw opgeslagen digitale muziek 
en foto's met familie en vrienden.
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Geluid
• Uitgangsvermogen (RMS): 2 x 30 W
• Geluidssysteem: Dolby Digital
• Geluidsverbetering: Digital Sound Control, 

Dynamic Bass Boost, Volume

Luidsprekers
• Hoofdluidspreker: Tweerichtings, 3,5 inch woofer, 

Bass Reflex-luidsprekersysteem, Afneembare 
luidsprekergrills

Videoweergave
• Media afspelen: DVD-video, DVD+R/+RW, DVD-

R/-RW, CD, CD-R/CD-RW, DivX Ultra, DVD, 
USB Flash Drive, Video-CD

• Discafspeelmodi: A-B herhalen, Hoek, Zoomen, 
Discmenu, Afspelen hervatten vanaf "stop", Pauze, 
Herhalen, Vooruit/achteruit zoeken, Overslaan, 
Langzaam vooruit, Standard Play

• DVD-regiocode: 2

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

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

+RW

Audioweergave
• Media afspelen: WMA-CD, MP3-CD, CD, CD-R, 

CD-RW, USB Flash Drive
• Discafspeelmodi: Geheugen voor 20 nummers, 

Herhaal nummer/alles/programma, Shuffle, Snel 
vooruit-/achteruitspoelen, Volgende/vorige 
nummer zoeken

• Ladertype: Automatisch, Lade
• Ondersteuning van ID3-tag
• Modi voor directe weergave vanaf USB: Snel 

achteruitspoelen/vooruitspoelen, Spelen/pauze, 
Vorige/volgende, Programma afspelen, Herhalen, 
Shuffle, Stoppen

• Afspeelmodus oplaadstation: iPhone opladen, iPod 
opladen, Snel vooruitspoelen en terugspoelen, 
Menu, Omhoog en Omlaag, Volgende en vorige 
nummer, Afspelen en onderbreken

Tuner/ontvangst/transmissie
• Radioband: FM-zender
• Automatisch digitaal afstemmen
• RDS: Programmatype, Radiotekst, Zendernaam
• Tunerverbeteringen: Automatisch opslaan
• Voorkeurzenders: 20

Connectiviteit
• Hoofdtelefoon: 3,5 mm
• 3,5 mm stereo lijningangkabel: MP3 Link
• Aansluitingen aan de voor- en zijkant: USB 2.0
• Aansluitingen aan de achterkant: AUX-ingang, 

Component Video-uitgang, Composite video-
uitgang (CVBS), Digitale coaxiale uitgang, FM-
antenne, Luidsprekers links/rechts, S-Video-
uitgang, Analoge audio-uitgang links/rechts

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

USB-alarm, iPod-alarm
• Klok: Op het hoofdscherm
• Schermtype: LCD
• Indicaties: DIM-modus
• Taalversies in beeldschermmenu: Deens, 

Nederlands, Engels, Fins, Frans, Duits, Italiaans, 
Noors, Pools, Portugees, Spaans, Zweeds, Turks

Accessoires
• Meegeleverde accessoires: AC-netsnoer, FM-

antenne, Composite video-kabel (Y), Wereldwijde 
garantiekaart

• Kabels: MP3-lijningangkabel
• Afstandsbediening: Afstandsbediening met 40 

toetsen en lithiumbatterij
• Gebruiksaanwijzing: 16 talen
• Snelstartgids: Engels, Duits, Nederlands, Frans, 

Spaans, Italiaans

Afmetingen
• Afmetingen van hoofdluidspreker (B x H x D): 

140 x 220 x 206 mm
• Afmetingen van set (B x H x D): 

223 x 88 x 242 mm
• Afmetingen van verpakking (B x H x D): 

500 x 310 x 300 mm

Vermogen
• Stroomvoorziening: 220 - 240 V, 50 Hz

Compatibiliteit iPhone
• Compatibel met: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS

Compatibiliteit iPod
• Compatibel met: iPod classic, iPod Mini, iPod nano 

1e generatie, iPod nano 2e generatie, iPod nano 3e 
generatie, iPod nano 4e generatie, iPod nano 5e 
generatie, iPod touch, iPod touch 2e generatie 8/
16/32 GB, iPod touch 2e generatie, iPod 5e 
generatie, iPod nano 6e generatie

•
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