
 

 

Philips
entertainmentsysteem met 
dock

22,9 cm (9") kleurenscherm
DVD-weergave

DCP951
Geniet van uw video's vanaf 

iPod, DVD en SD-kaart
Bekijk uw DVD's en iPod-video's op een 22,9 cm (9") breedbeeldkleurenscherm met de 
compacte Philips DCP951. Dankzij de inklapbare iPod-adapter en de ingebouwde SD/MMC-
kaartsleuven kunt u al uw DivX-films en digitale foto's bekijken, waar deze ook op staan.

Geschikt voor al uw video's en foto's
• 22,9 cm (9") TFT LCD-kleurenscherm (16:9) in breedbeeldformaat
• Uw iPod gelijktijdig afspelen en opladen
• DVD's, DVD+/-R's en DVD+/-RW's, (S)VCD's en DivX®- en MPEG4-films afspelen
• SD/MMC-kaartsleuf voor het bekijken van films en foto's

Tevens te gebruiken als digitale fotolijst
• Geniet van uw digitale foto's met uw iPod, foto-CD of geheugenkaart
• Diapresentaties, foto's of miniatuurafbeeldingen weergeven
• Foto's omkeren, draaien en in- en uitzoomen

Ontworpen voor gemak onderweg
• Geniet met de ingebouwde batterij van maximaal 2,5 uur afspelen*
• Eén afstandsbediening voor het systeem en uw iPod
• AC-adapter, autoadapter en A/V-kabel meegeleverd



 Uw iPod afspelen en opladen
Geniet van uw favoriete MP3-muziek terwijl u 
uw iPod oplaadt! U kunt uw iPod rechtstreeks 
aansluiten op het entertainmentsysteem met 
dockingstation. Zo kunt u luisteren naar uw 
favoriete muziek met superieur geluid. Het 
station laadt bovendien uw iPod op tijdens het 
afspelen. U kunt dus van uw muziek genieten 
en hoeft u geen zorgen te maken dat de batterij 
van uw iPod leeg raakt. Met de 
afstandsbediening kunt u navigeren door de 
muziek die is opgeslagen op uw iPod en deze 
selecteren en afspelen. Als u uw iPod in het 

entertainmentsysteem met dockingstation 
plaatst, wordt deze automatisch opgeladen.

DVD, DivX en MPEG4 afspelen
Met DivX®-ondersteuning kunt u vanuit uw 
huiskamer video's in DivX®-formaat bekijken. 
DivX® is een MPEG4-
videocompressietechnologie waarmee grote 
bestanden zoals films, trailers en muziekvideo's 
kunnen worden opgeslagen op media zoals 
CD-R/RW, geheugenkaarten en DVD-video. 
DivX-CD's kunnen worden afgespeeld op 

bepaalde DVD-spelers, DVD-recorders en 
home theatre-systemen.

SD/MMC-kaartsleuf voor films
Bekijk, beluister en deel uw videoclips, foto's 
en muziek: eenvoudig en direct. Voor extra 
gebruiksgemak is de speler voorzien van een 
ingebouwde kaartsleuf voor SD/MMC-
geheugenkaarten. Plaats de geheugenkaart in 
de sleuf aan de zijkant van de speler om uw 
multimediabestanden op de kaart weer te 
geven.
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Beeld/scherm
• Schermtype: LCD TFT
• Type LCD-scherm: Polarisator met antischittering
• Schermdiagonaal (inch): 9 inch
• Resolutie: 640 (b) x 220 (h) x 3 (RGB)
• Helderheid: 200 cd/m²
• Contrastverhouding (normaal): 350:1
• Effectief weergavegebied: 202,6 x 105,3 mm
• Pixelpitch: 0,11 (b) x 0,48 (h)
• Responstijd (normaal): 30 ms

Compatibiliteit iPod
• Compatibel met: iPod 5e generatie, iPod classic, 

iPod nano 3e generatie, iPod touch

Multimediatoepassingen
• Toegang tot geheugenkaart: SD/MMC-kaartsleuf

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

RW, SVCD, Video-CD, CD, CD-R/CD-RW, MP3-
CD, Foto-CD

• Discafspeelmodi: OSD, A-B herhalen, Discmenu, 
Snel achteruitspoelen, Snel vooruitspoelen, 
Herhalen, Shuffle, Langzaam achteruit, Langzaam 
vooruit, Zoom

• Afspeelsysteem voor videodiscs: NTSC, PAL

Audioweergave
• Compressie-indeling: Dolby Digital, MP3
• Media afspelen: CD, MP3-CD, CD-R, CD-RW
• Ondersteunde bestandsystemen: ISO-9660, Jolliet
• MP3-bitsnelheden: 32 - 320 kbps

Geluid
• Uitgangsvermogen: 300 mW RMS (ingebouwde 

luidsprekers)

• Signaal-ruisverhouding: >80dB (oortelefoon), 
>62dB (ingebouwde luidsprekers)

• Uitgangsvermogen (RMS): 10 mW RMS 
(oortelefoon)

Connectiviteit
• DC-ingang: 9 V
• AV-ingang: Composite (CVBS) x 1
• AV-uitgang: Composite (CVBS) x 1
• Hoofdtelefoonaansluiting: 3,5 mm 

stereohoofdtelefoon x2

Gemak
• Batterij-oplaadindicatie

Vermogen
• Batterijtype: Ingebouwde batterij, Li-Polymer

Accessoires
• Afstandsbediening: 35 toetsen
• AC/DC-adapter: (100 - 240 V, 50/60 Hz)
• Carkit: Aanstekeradapter, 12 V DC
• Kabels: 1 A/V-kabel
• Gebruiksaanwijzing: Meerdere talen

Afmetingen
• Afmetingen van hoofdverpakking: 

262 x 305 x 284 mm
• Hoeveelheid per omdoos: 3
• Gewicht van de omdoos: 5,9 kg
• Verpakkingstype: D-box
• Afmetingen van verpakking (B x H x D): 

270 x 290 x 84 mm
• Afmetingen van product (B x H x D): 

210 x 39 x 178 mm
• Gewicht van het product: 1,1 kg
•
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