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Kikapcsolódást nyújtó zene és filmek

A hangzás bűvöletében
A Philips DVD mikro rendszer segítségével a legjobbat hozhatja ki DVD-lemezeiből, DivX filmjeiből és 

MP3 CD-lemezeiből. Az USB Direct és MP3 Link segítségével hordozható lejátszókat is csatlakoztathat 

a készülékhez, míg a Bass Reflex hangsugárzók hatalmas mélységüknél és puszta erejüknél fogva 

hihetetlen basszushangzást nyújtanak.

Tegye gazdagabbá a hangzást!
• Bass Reflex hangsugárzó rendszer az erőteljes, mélyebb basszushangért
• Dolby Digital a felejthetetlen filmélményért
• Digitális hangszabályzás optimális zenei stílusbeállításhoz
• Dinamikus basszuskiemelés: mély, drámai hang
• 20 W RMS kimeneti összteljesítmény

Élvezze a zenét és a filmeket több forrásból
• DVD, DivX® Ultra, MP3/WMA-CD, CD és CD-RW lejátszása
• USB Direct, zene és fényképek lejátszásához
• MP3 Link a hordozható zene lejátszásához

Egyszerű használat
• Motoros CD betöltő a kényelmes hozzáférésért
• Digitális hangolás és programozott állomások a még nagyobb kényelemért
• Rádió adatrendszer (RDS) – állomásinformáció és adatszolgáltatások



 Bass Reflex hangsugárzó rendszer

A Bass Reflex hangsugárzó rendszer mély 
basszus hanghatást produkál egy kompakt 
hangszóródobozban. Abban tér el a 
hagyományos hangszóródoboztól, hogy egy 
basszuscső is csatlakozik, amely akusztikusan 
összhangban áll a mélynyomóval, és ez 
optimalizálja a kiadott alacsony frekvenciákat. 
Az eredmény egy mélyebb, szabályozott 
basszushang és kisebb torzítás. Úgy működik, 
hogy a basszuscsőben rezgésbe hozza a 
levegőt, és az úgy vibrál, mint egy normál 
mélynyomóban. A mélynyomó reakcióval a 
rendszer kibővíti az általánosan alacsony 
frekvenciájú hangokat, és a mély basszushang új 
dimenzióját hozza létre.

Dolby Digital
A Dolby Digital segítségével nagyszerű 
minőségű, valósághű, surround hangzást 
tapasztalhat. Teljesen mindegy, hogy mit néz - 
DVD-t, Blu-ray lemezt, TV-t vagy letöltött 
tartalmat -, egyedülálló Dolby Digital 
hangminőségben részesül. A legjobb az, hogy 
biztos lehet abban, hogy mindent pontosan úgy 
fog hallani, ahogy hallania kell, hiszen a Dolby 
Digitalt mozifilmek és játékok zenéjének 
készítéséhez is használják. A Dolby Digital első 
osztályú hangélményt nyújt a moziban és 
otthonában is.

Digitális hangzásszabályzás

A digitális hangzásszabályzás lehetővé teszi, 
hogy az előre beállított Jazz, Rock, Pop és 
Classic beállítás kiválasztásával optimalizálja a 
különböző zenei műfajok 
frekvenciatartományait. Az egyes üzemmódok 
grafikus hangszínszabályozás segítségével 
automatikusan módosítják a hangkiegyenlítést, 
és erősítik az adott zenei stílusban 
leggyakoribb hangfrekvenciákat. A digitális 
hangzásszabályozás pontosan az éppen játszott 
zene típusához igazítja a kiegyenlítést, így a 
lehető legtöbbet hozhatja ki a zenéből.

Dinamikus basszuskiemelés

A Dinamikus mélyhang-kiemelés maximálisra 
növeli a zenei élvezetet, hiszen egyetlen 
gombnyomással képes kiemelni a zene 
mélyhang-tartalmát – bármilyen legyen is a 
hangerő-beállítás: alacsony vagy magas! A 
legmélyebb frekvenciák rendszerint elvesznek 

a hangerő alacsony szintre állítása mellett. 
Ennek ellensúlyozására a Dinamikus mélyhang-
kiemelés beállítható a mély hangszintek 
kiemelésére, így Ön kiegyenlített hanghatást 
élvezhet a hangerő csökkentése esetén is.

USB Direct

Csak csatlakoztassa az USB-eszközt a 
rendszerhez, és együtt élvezheti az eszközön 
digitális formában tárolt zenét és fényképeket a 
családtagokkal és barátaival.

MP3 Link

Az MP3-csatlakoztathatóság lehetővé teszi a 
hordozható médialejátszók MP3 tartalmának 
közvetlen lejátszását. Amellett, hogy a 
hangrendszer által biztosított kiváló 
minőségben élvezheti kedvenc zeneszámait, az 
MP3 összeköttetés különösen kényelmessé 
teszi mindezt azáltal, hogy elég az MP3 lejátszót 
a hangrendszerbe helyeznie.
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