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Relaksuj się przy muzyce i filmach

Fascynacja Dźwiękiem
Wydobądź to, co najlepsze z filmów DVD, DivX i płyt MP3-CD dzięki mikrowieży DVD firmy Philips. 

Bezpośrednie połączenie USB i złącze MP3 Link umożliwiają podłączenie przenośnych odtwarzaczy 

muzycznych, podczas gdy głośniki Bass Reflex zapewniają niesamowite basy ze wspaniałą głębią i czystą 

mocą.

Wzbogać swoje muzyczne doznania
• Zestaw głośników z systemem Bass Reflex zapewnia głębokie i potężne brzmienie basów
• System Dolby Digital dostarcza niezwykłych wrażeń podczas oglądania filmów
• Cyfrowa korekcja dźwięku dostosowuje ustawienia do stylu muzyki
• Dynamiczne wzmocnienie basów zapewnia głębsze brzmienie niskich tonów
• Całkowita moc wyjściowa 20 W RMS

Ciesz się muzyką i filmami z wielu źródeł
• Odtwarzanie płyt DivX® Ultra, MP3/WMA-CD, CD i CD-RW
• Odtwarzanie muzyki i zdjęć przez bezpośrednie połączenie USB
• MP3 Link do odtwarzania muzyki z urządzeń przenośnych

Łatwa obsługa
• Napędzana szuflada na CD ułatwia dostęp
• Cyfrowe strojenie z pamięcią stacji zapewnia dodatkową wygodę
• System przesyłania serwisów i informacji przez RDS



 System Bass Reflex

Zestaw głośnikowy z systemem Bass Reflex 
emituje niskie tony o większej głębi niż 
kompaktowy system głośnikowy. Zestaw ten 
różni się od systemu kompaktowego tubą 
basową akustycznie zharmonizowaną z 
głośnikiem niskotonowym, co pozwala uniknąć 
obcinania niskich dźwięków. Efekt to głębszy 
regulowany bas i mniejsze zniekształcenia. 
System działa w ten sposób, że wprowadza w 
rezonans masę powietrza znajdującą się w 
tubie basowej, aby wibrowała jak zwykły 
głośnik niskotonowym. W połączeniu z reakcją 
głośnika niskotonowego oznacza to ogólne 
wzmocnienie basów i większą ich głębię.

Dolby Digital
System Dolby Digital pozwala usłyszeć 
doskonałej jakości dźwięk przestrzenny i 
realistyczne, otaczające tony. Taka sama 
wspaniała jakość dźwięku Dolby Digital jest 
dostępna niezależnie od tego, co oglądasz — 
płytę DVD, Blu-ray, program telewizyjny lub 
pobraną zawartość. Co najlepsze, możesz mieć 
pewność, że dźwięk będzie zgodny z 
zamierzeniami twórców, ponieważ system 
Dolby Digital jest używany także podczas 
tworzenia ścieżek dźwiękowych do filmów i 
gier. System Dolby Digital zapewnia najwyższej 
klasy dźwięk przestrzenny w kinie i w domu.

Cyfrowa korekcja dźwięku (DSCl)

Funkcja cyfrowej korekcji dźwięku oferuje 
wybór wstępnie zaprogramowanych ustawień 
korektora — jazz, rock, pop i muzyka 
klasyczna — pozwalających na 
zoptymalizowanie zakresów częstotliwości dla 
różnych stylów muzycznych. Każdy tryb 
wykorzystuje technologię korekcji graficznej w 
celu automatycznego dostrojenia balansu 
dźwięku i uwydatnienia jego częstotliwości 
mających największe znaczenie w danym stylu. 
Dzięki precyzyjnemu dostosowaniu balansu 
dźwięku do gatunku muzycznego, funkcja 
korekcji dźwięku pozwala czerpać maksymalną 
przyjemność ze słuchania muzyki.

Dynamiczne wzmocnienie basów

Dynamiczne wzmocnienie tonów niskich 
(DBB) to robiące duże wrażenie uwydatnienie 
basów w nagraniu muzycznym w całym 
zakresie ustawień głośności — od niskiego do 
wysokiego — za jednym naciśnięciem 
przycisku! Ustawienie głośności na niskim 

poziomie powoduje zazwyczaj utratę dolnych 
niskotonowych częstotliwości dźwięku. Aby 
do tego nie dopuścić, można włączyć 
dynamiczne wzmocnienie basów, które 
pozwala słuchać pełnego dźwięku nawet po 
ściszeniu.

Bezp. połącz. USB

Wystarczy podłączyć urządzenie USB do 
zestawu, aby móc dzielić się cyfrową muzyką i 
zdjęciami zapisanymi w urządzeniu z rodziną i 
znajomymi.

MP3 Link

MP3 Link umożliwia bezpośrednie odtwarzanie 
zawartości MP3 z przenośnych odtwarzaczy 
multimedialnych. Słuchanie muzyki w 
doskonałej jakości zapewnionej przez zestaw 
audio to zaledwie jedna z jego zalet. Złącze 
MP3 jest niezwykle wygodne – wystarczy 
podłączyć przenośny odtwarzacz MP3 do 
zestawu audio.
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Dźwięk
• Moc wyjściowa: 2 x 10 W RMS
• Korekcja dźwięku: cyfrowa korekcja dźwięku, 

Dynamiczne wzmocnienie basów
• System dźwięku: Dolby Digital

Głośniki
• Przetworniki głośn.: Niskotonowy 4 cale
• Typy głośników: zestaw głośnikowy z systemem 

Bass Reflex

Odtwarzanie dźwięku
• Tryby odtwarzania płyt: szybkie odtwarzanie do 

przodu/do tyłu, wyszukiwanie następnej/
poprzedniej ścieżki, odtwarzanie wielokrotne/
losowe/zaprogramowane

• Odtwarzane nośniki: Płyta CD, CD-R/RW, MP3-
CD, WMA-CD, Pamięć flash USB

• Tryby odtwarzania przez bezpośrednie połączenie 
USB: szybkie przewijanie do tyłu/do przodu, 
odtwarzanie/wstrzymywanie, poprzedni/następny, 
odtwarzanie wielokrotne, losowa kolejność 
odtwarzania, zatrzymywanie

• Inne: Obsługa znaczników ID3

Odtwarzanie wideo
• Tryby odtwarzania płyt: Odtwarzanie wielokrotne 

A-B, Kąt, Odtwarzanie w zwolnionym tempie, 
Powiększenie, Nadzór rodzicielski, Menu płyty, 
Szybkie odtwarzanie do tyłu, Szybkie odtwarzanie 
do przodu, OSD, Odtwarzanie od momentu 
zatrzymania, Wstrzymanie odtwarzania, 
Odtwarzanie wielokrotne, Wyszukiwanie do 
przodu/w tył, Pomijanie, Odtwarzanie 
standardowe

• Odtwarzane nośniki: Video CD/SVCD, DVD, 
DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DivX 
Ultra, Pamięć flash USB

• Kod regionu DVD: 2

Odtwarzanie cyfrowych zdjęć
• Format kompresji zdjęć: JPEG
• Funkcje poprawy obrazu: Pokaz slajdów z 

dźwiękiem MP3, Obracanie, Powiększenie
• Odtwarzane nośniki: CD-R/RW, DVD+R/+RW, 

DVD-R/-RW, Pamięć flash USB

Tuner/Odbiór/Transmisja
• Pasma tunera: UKF mono, UKF stereo
• Pamięć stacji: 20
• RDS: typ programu, Radio Text, zegar z funkcją 

RDS, nazwa stacji
• Antena: Antena FM (75 omów)
• Funkcje i cechy dotyczące tunera: automatyczne 

dostrajanie cyfrowe, automatyczne skanowanie, 
Łatwa konfiguracja (Plug & Play)

Możliwości połączeń
• Słuchawki: 3,5 mm
• MP3 Link: Wejście liniowe stereo 3,5 mm
• Gniazda z tyłu: Wyjście Component Video, 

Kompozytowe wyjście wideo (CVBS), 
Koncentryczne wyjście cyfrowe, Wejście AUX, 
Wyjście liniowe, Antena FM, Lewe i prawe głośniki

• USB: Host USB

Udogodnienia
• Budzenie: Budzenie nagraniem z płyty CD, 

Budzenie radiem, budzenie z urządzenia USB
• Zegar: Na wyświetlaczu głównym, wyłącznik 

czasowy
• Typ wyświetlacza: Wyświetlacz LCD
• Sposób ładowania: szuflada
• Języki menu ekranowego (OSD): duński, 

holenderski, angielski, fiński, francuski, niemiecki, 
włoski, norweski, polski, portugalski, hiszpański, 
szwedzki, turecki, grecki, węgierski, rumuński, 
rosyjski, słowacki

Akcesoria
• Akcesoria w zestawie: Kompozytowy przewód 

wideo (Y), Przewód zasilający sieciowy, Antena 
FM, Skrócona instrukcja obsługi

• Pilot zdalnego sterowania: Pilot z 34 przyciskami
• Instrukcja obsługi: 16 języków

Wymiary
• Szerokość jednostki centralnej: 200 mm
• Wysokość jednostki centralnej: 118 mm
• Głębokość jednostki centralnej: 210 mm
• Wymiary głośnika głównego (szer. x gł.): 

140 x 144 mm
• Wysokość głośnika głównego: 224 mm
• Szerokość opakowania: 576 mm
• Wysokość opakowania: 274 mm
• Głębokość opakowania: 190 mm
• Waga brutto: 3,8 kg
• Waga netto: 3,24 kg

Moc
• Źródło zasilania: 220–240 V, 50 Hz
•
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