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Ontspan bij geweldige muziek en films

Bezeten van muziek
Profiteer met dit DVD-microsysteem van Philips van DVD's, DivX-films en MP3-CD's in de allerbeste 

kwaliteit. Dankzij USB Direct en MP3 Link kunt u draagbare muziekspelers aansluiten, en de Bass Reflex-

luidsprekers produceren een ongelooflijke bas met geweldige diepte en pure kracht.

Verrijk uw luisterervaring
• Het Bass Reflex-luidsprekersysteem biedt een diep en krachtig basgeluid
• Dolby Digital voor de ultieme filmervaring
• Digital Sound Control voor optimale muziekstijlinstellingen
• Dynamic Bass Boost voor een diep, indrukwekkend geluid
• Totaal uitgangsvermogen van 20 W RMS

Geniet van muziek en films op meerdere bronnen
• DVD's, DivX® Ultra's, MP3/WMA-CD's, CD's en CD-RW's afspelen
• Directe weergave vanaf USB van muziek en foto's
• MP3 Link voor het afspelen van draagbare muziek

Gebruiksvriendelijk
• Automatische CD-lader voor optimaal gebruiksgemak
• Digitaal afstemmen met voorkeurzenders voor extra gebruiksgemak
• Radio Data System voor zenderinformatie en gegevensdiensten



 Bass Reflex-luidsprekersysteem

Bass Reflex-luidsprekers zorgen voor een 
compact luidsprekerboxsysteem met een 
diepe bas. Het verschil met een conventioneel 
luidsprekerboxsysteem is dat er een baspijp is 
toegevoegd die akoestisch op de woofer is 
afgestemd voor een optimale demping van de 
lage frequenties. Dit resulteert in een diepere 
gecontroleerde bas en minder vervorming. De 
lucht in de baspijp resoneert en gaat vibreren 
als een conventionele woofer. Samen met de 
reactie van de woofer vergroot het systeem de 
lage-frequentiegeluiden in het algemeen en 
levert zo een hele nieuwe dimensie van diepe 
bas op.

Dolby Digital
Met Dolby Digital ervaart u een uitstekende 
geluidskwaliteit met levensechte spatial cues. 
Of u naar een DVD, Blu-ray Disc, TV-
programma of gedownload materiaal kijkt, u 
krijgt altijd dezelfde fantastische Dolby Digital 
audiokwaliteit. Bovendien kunt u er zeker van 
zijn dat u het geluid precies zo hoort als het is 
bedoeld, doordat Dolby Digital ook wordt 
gebruikt bij het maken van soundtracks voor 
films en games. Dolby Digital levert 
hoogwaardige Surround Sound-ervaringen in 
de bioscoop en bij u thuis.

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.

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.

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.

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.
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Geluid
• Uitgangsvermogen: 2 x 10 W RMS
• Geluidsverbetering: Digital Sound Control, 

Dynamic Bass Boost
• Geluidssysteem: Dolby Digital

Luidsprekers
• Luidsprekerdrivers: 4 inch woofer
• Luidsprekertypen: Bass Reflex-luidsprekersysteem

Audioweergave
• Discafspeelmodi: Snel vooruit-/achteruitspoelen, 

Volgende/vorige nummer zoeken, Herhalen/
shuffle/programmeren

• Media afspelen: CD, CD-R/RW, MP3-CD, WMA-
CD, USB Flash Drive

• USB-modi voor directe weergave: Snel 
achteruitspoelen/snel vooruitspoelen, Spelen/
pauze, Vorige/volgende, Herhalen, Shuffle, Stoppen

• Overig: Ondersteuning van ID3-tag

Videoweergave
• Discafspeelmodi: A-B herhalen, Hoek, 

Slowmotion, Zoomen, Beveiligingsniveaus voor 
kinderen, Discmenu, Snel achteruitspoelen, Snel 
vooruitspoelen, OSD, Afspelen hervatten vanaf 
"stop", Pauze, Herhalen, Vooruit/achteruit zoeken, 
Overslaan, Standard Play

• Media afspelen: Video-CD/SVCD, DVD, DVD-
video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DivX Ultra, 
USB Flash Drive

• DVD-regiocode: 2

Weergave van digitale foto's
• Compressieformaat van foto: JPEG
• Beeldverbetering: Diapresentatie met MP3-

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

R/-RW, USB Flash Drive

Tuner/ontvangst/transmissie
• Tunerbereik: FM-mono, FM-stereo
• Voorkeurzenders: 20
• RDS: Programmatype, Radiotekst, RDS-

klokinstelling, Zendernaam
• Antenne: FM-antenne (75 ohm)
• Tunerverbetering: Automatisch digitaal 

afstemmen, Automatisch scannen, Eenvoudige 
installatie (Plug & Play)

Connectiviteit
• Hoofdtelefoon: 3,5 mm
• MP3 Link: 3,5 mm stereo lijningangkabel
• Aansluitingen aan de achterkant: Component 

Video-uitgang, Composite video-uitgang (CVBS), 
Digitale coaxiale uitgang, AUX-ingang, Lijnuitgang, 
FM-antenne, Luidsprekers links/rechts

• USB: USB-poort

Gemak
• Alarmfuncties: CD-alarm, Radio-alarm, USB-alarm
• Klok: Op het hoofdscherm, Sleeptimer
• Schermtype: LCD-display
• Ladertype: Lade
• Taalversies in beeldschermmenu: Deens, 

Nederlands, Nederlands, Fins, Frans, Duits, 
Italiaans, Noors, Pools, Portugees, Spaans, Zweeds, 
Turks, Grieks, Hongaars, Roemeens, Russisch, 
Slowaaks

Accessoires
• Meegeleverde accessoires: Composite video-kabel 

(Y), AC-netsnoer, FM-antenne, Snelle 
gebruikershandleiding

• Afstandsbediening: Afstandsbediening met 34 
toetsen

• Gebruikershandleiding: 16 talen

Afmetingen
• Breedte hoofdunit: 200 mm
• Hoogte hoofdunit: 118 mm
• Diepte hoofdunit: 210 mm
• Afmetingen van hoofdluidspreker (B x D): 

140 x 144 mm
• Hoogte van de hoofdluidspreker: 224 mm
• Breedte van de verpakking: 576 mm
• Hoogte van de verpakking: 274 mm
• Diepte van de verpakking: 190 mm
• Brutogewicht: 3,8 kg
• Nettogewicht: 3,24 kg

Vermogen
• Stroomvoorziening: 220 - 240 V, 50 Hz
•
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