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Uvolněte se se skvělou hudbou a filmy

Posedlost zvukem
Díky tomuto DVD mikrosystému Philips dostanete to nejlepší z DVD, filmů DivX a MP3 
CD. Připojení USB Direct a MP3 Link umožňuje připojit přenosné hudební přehrávače a 
reprosoustavy Bass Reflex nabízejí neuvěřitelné hluboké a výkonné basy.

Obohaťte svůj zvukový zážitek
• Reproduktory s konstrukcí Bass Reflex zajišťují silné a hlubší basy
• Systém Dolby Digital pro dokonalý zážitek z filmů
• Optimalizované nastavení pro různé styly hudby Digital Sound Control
• Funkce Dynamic Bass Boost pro hluboké a dramatické basy
• Celkový výstupní výkon 20 W RMS

Vychutnejte si hudbu a filmy z různých zdrojů
• Přehrává disky DVD, DivX® Ultra, MP3/WMA-CD, CD a CD-RW
• Připojení USB Direct pro přehrávání hudby a prohlížení fotografií
• MP3 Link pro přehrávání hudby z přenosných zařízení

Snadné použití
• Motorizované vkládání CD pro pohodlný přístup
• Digitální tuner se předvolbami pro mimořádné pohodlí
• Systém RDS pro zobrazení informací o stanici a datové služby



 Reproduktory s konstrukcí Bass Reflex

Reproduktorové soustavy s konstrukcí Bass 
Reflex zajišťují reprodukci hlubokých basů i 
pomocí malé reproduktorové soustavy. Od 
konvenčních reprosoustav se liší přidáním 
basového průduchu pro hluboké tóny, který je 
akusticky vyladěn tak, aby spolu s basovým 
reproduktorem poskytoval optimální výkon 
soustavy na nízkých kmitočtech. Výsledkem 
jsou hlubší s menším zkreslením. Principem je 
rezonance vzduchové hmoty v basovém 
průduchu podobně jako u běžného 
reproduktoru. V kombinaci s výkonem 
basového reproduktoru poskytují soustavy 
tohoto typu zcela nový rozměr reprodukce 
zvuku na nejnižších kmitočtech.

Dolby Digital
Dolby Digital vám umožní, abyste si vychutnali 
kvalitní prostorový zvuk s realistickými 
prostorovými posuny. Zvuk bude mít stejně 
skvělou kvalitu Dolby Digital, ať už sledujete 
cokoliv – DVD nebo Blu-ray disk, televizi nebo 
stažený obsah. A co je nejlepší – vždy si můžete 
být jisti, že zvuk uslyšíte přesně tak, jako to 
bylo zamýšleno, neboť technologie Dolby 
Digital je také využívána při vytváření 
zvukového doprovodu filmů a her. Dolby 
Digital přináší prvotřídní zážitek 
z prostorového zvuku v kině i u vás doma.

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.

Dynamic Bass Boost

Zvýraznění basů Dynamic Bass Boost zajišťuje 
maximální zážitek při poslechu hudby 
zvýrazněním basové složky v celém rozsahu 
nastavení hlasitosti – od nízké po vysokou – 
stačí jen stisknout tlačítko! Reprodukce 
basových tónů s nízkými kmitočty je obvykle 
při nízké hlasitosti nevýrazná. Toto omezení 

lze potlačit zapnutím zvýraznění basů Dynamic 
Bass Boost, která zvýší úroveň basů tak, aby 
byla zajištěna optimální reprodukce i při snížení 
hlasitosti.

Připojení USB Direct

Jednoduše zapojte zařízení USB do systému a 
sdílejte svoji uloženou digitální hudbu a 
fotografie s rodinou a přáteli.

Připojení MP3 Link

MP3 Link umožňuje přímé přehrávání obsahu 
MP3 z přenosných přehrávačů medií. Kromě 
toho, že si můžete vychutnat svou oblíbenou 
hudbu v mimořádné kvalitě zvuku 
audiosystému, je také připojení MP3 extrémně 
pohodlné, neboť stačí pouze připojit přenosný 
MP3 přehrávač k audiosystému.
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Zvuk
• Výstupní výkon: 2 x 10 W RMS
• Vylepšení zvuku: digitální nastavení zvuku DSC, 

Dynamic Bass Boost
• Zvukový systém: Dolby Digital

Reproduktory
• Vinutí reproduktoru: 4" basový reproduktor
• Typy reproduktorů: reproduktory s konstrukcí 

Bass Reflex

Přehrávání zvuku
• Režimy přehrávání disků: rychlý posun vpřed/zpět, 

vyhledávání další/předchozí stopy, opakování / 
náhodný výběr / program

• Média pro přehrávání: CD, CD-R/RW, MP3-CD, 
WMA-CD, Jednotka Flash USB

• Režimy přehrávání připojení USB Direct: rychle 
zpět/vpřed, přehrávání/pauza, předchozí/další, 
opakování, Náhodné přehrávání, Funkce stop

• Jiné: Podpora ID3 tagů

Přehrávání videa
• Režimy přehrávání disků: Funkce A-B Repeat, Úhel, 

Zpomalený chod, Zvětšení, Rodičovský zámek, 
Nabídka Disc Menu, Rychlý posun vzad, Rychlý 
posun vpřed, OSD, Obnovit přehrávání od místa 
zastavení, Pozastavení, Repeat (Opakování), 
Vyhledávání vpřed/vzad, Přeskočit, Funkce 
Standard Play

• Média pro přehrávání: Video CD/SVCD, DVD, 
DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DivX 
Ultra, Jednotka Flash USB

• Kód oblasti DVD: 2

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

formátu MP3, Rotace, Zvětšení
• Média pro přehrávání: CD-R/RW, DVD+R/+RW, 

DVD-R/-RW, Jednotka Flash USB

Tuner/příjem/vysílání
• Pásma tuneru: FM mono, FM stereo
• Předvolby stanic: 20
• Systém RDS: typ programu, radio Text, Nastavení 

hodin RDS, název stanice
• Anténa: Anténa FM (75 ohmů)
• Vylepšení tuneru: automatické digitální ladění, 

automatické prohledávání, Snadná instalace (Plug & 
Play)

Možnosti připojení
• Sluchátka: 3,5 mm
• Připojení MP3 Link: Stereofonní linkový vstup 

3,5 mm
• Zadní konektory: Výstup komponentního videa, 

Výstup kompozitního videa (CVBS), Digitální 
výstup pro koaxiální kabel, Vstup AUX, Výstup, 
Anténa FM, Levý a pravý reproduktor

• USB: Port USB

Pohodlí
• Budíky: Buzení prostřednictvím disku CD, Buzení 

rádiem, Buzení z USB
• Hodiny: Na hlavním displeji, Časovač
• Typ obrazovky: Displej LCD
• Typ zavádění: zásuvka
• Jazyky zobrazení údajů na obrazovce: Dánština, 

Nizozemština, Angličtina, Finština, Francouzština, 
Němčina, Italština, Norština, Polština, Portugalská, 
Španělština, Švédština, Turečtina, Řecká, 
Maďarština, Rumunština, Ruština, Slovenština

Příslušenství
• Dodávané příslušenství: Kabel kompozitního videa 

(Y), Napájecí kabel, Anténa FM, Stručný uživatelský 
návod

• Dálkový ovladač: Dálkový ovladač se 34 tlačítky
• Uživatelská příručka: 16 jazyků

Rozměry
• Šířka hlavní jednotky: 200 mm
• Výška hlavní jednotky: 118 mm
• Hloubka hlavní jednotky: 210 mm
• Rozměry hlavního reproduktoru (Š x H): 

140 x 144 mm
• Výška hlavního reproduktoru: 224 mm
• Šířka balení: 576 mm
• Výška balení: 274 mm
• Hloubka balení: 190 mm
• Hrubá hmotnost: 3,8 kg
• Čistá hmotnost: 3,24 kg

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