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VD's, WMA-CD's en
D
MP3-CD's afspelen
U hebt het nieuwste en het coolste in handen. En kijk eens naar de geweldige 2-in-1 

Micro Hi-Fi waarmee u DVD's, WMA-CD's, en MP3-CD's kunt afspelen! Ontspan met 

uw favoriete films en muziek. Home Entertainment zal nooit meer hetzelfde zijn!

Verrijk uw filmervaring
• DVD's, DivX's, (S)VCD's, MP3-CD's, WMA-CD's, CD(RW)'s en Foto-CD's afspelen
• Dolby Digital

Verrijk uw luisterervaring
• Loudness-functie voor verbetering van het bass- en treble-geluid
• Digital Sound Control voor optimale muziekstijlinstellingen
• Dynamic Bass Boost voor een diepere, indrukwekkendere bass
• 2x15W RMS/2x30W muziekvermogen

Begin de dag op uw manier
• Wekker- en sluimerfunctie
• De digitale tuner heeft 20 voorkeurzenders voor extra gebruiksgemak
Philips
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Geluid
• Uitgangsvermogen: 2 x 15 W RMS/30 W 

muziekvermogen
• Geluidsverbetering: Digital Sound Control 4 

modi, Dynamic Bass Boost, Volume
• Geluidssysteem: Dolby Digital

Luidsprekers
• Hoofd luidspreker: 2-weg, 4-inch woofer, 

Bassreflex-luidsprekersysteem, Afneembare 
speakergrills

Video afspelen
• Media afspelen: DivX, DVD+RW, DVD-Video, 

Foto-CD, Video-CD/SVCD
• Afspeelmodi disc: A-B Repeat, Hoek, Zoom, 

Slowmotion, Oudercontrole, PBC
• DVD-regio: 5

Audio afspelen
• Cassettedecktechnologie: Mechanisch
• Afspeelmodi cassette: Elektronische 

snelheidsregeling
• Media afspelen: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, 

WMA-CD
• Afspeelmodi disc: Geheugen voor 20 nummers, 

Herhaal nummer/alles/programma, Shuffle
• Opladertype: Naar boven

Audio opnemen
• Media opnemen: Tape
• Verbetering van cassetteopname: 

Gesynchroniseerde CD-opname, Opnemen met 
één druk op de knop

Tuner/ontvangst/transmissie
• Tunerbereik: FM-stereo, MW

• Automatisch digitaal afstemmen
• Voorkeurzenders: 20
• Tunerverbeteringen: Automatisch opslaan
• RDS: RDS-klokinstelling, Zendernaam, 

Radiotekst

Connectivity
• Aux ingang: 2 x (L/R) / RCA
• Andere aansluitingen: MW-antenne, Digitale 

coaxiale uitgang, Actieve subwoofer pre-out, 
FM-antenne, Lijnuitgang

• Video uitgang - analoog: Samengestelde CVBS 
(gele cinch), S-Video (op Hosiden)

Convenience
• Alarmfuncties: Sleeptimer
• Klok: Op het hoofddisplay
• Displaytype: VFD-display
• Energiebesparende stand-bystand: 1 watt
• OSD-talen: Engels, Russisch

Accessoires
• Meegeleverde accessoires: FM/MW-antenne, 

Samengestelde videokabel (Y)
• Afstandsbediening: Met 45 toetsen en 2 x AA-

batterijen

Afmetingen
• Afmetingen van set (B x H x D): 

148 x 235 x 258 mm
• Afmetingen van hoofdluidspreker (B x H x D): 

142 x 235 x 212 g mm
• Afmetingen van verpakking (B x H x D): 

446 x 312 x 342 mm
• Gewicht (incl. verpakking): 8,4 kg
•
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igital Sound Control
et Digital Sound Control kunt u kiezen uit 

oorgeprogrammeerde frequentieinstellingen voor een 
ptimaal geluid voor bepaalde muziekgenres. U hebt de 
euze uit Optimal, Jazz, Rock, Techno, Pop en Classic. 
lke modus maakt gebruik van de grafische 
qualizertechnologie om automatisch de geluidsbalans 
n de belangrijkste geluidsfrequenties van een 
uziekgenre aan te passen. Met Digital Sound Control 
aalt u het beste uit uw muziek, door de balans af te 
temmen op de muzieksoort waarnaar u luistert.

ynamic Bass Boost
et Dynamic Bass Boost kunt u maximaal van uw 
uziek genieten. Breng met een druk op de knop de 
ass naar de voorgrond, ongeacht of het volume hoog 
f laag staat! De laagste bass-frequenties gaan bij een 
aag volume meestal verloren. Als u dit wilt tegengaan, 
an Dynamic Bass Boost worden aangezet om de bass 
p te voeren. Zo kunt u van een consistent geluid 
enieten, zelfs wanneer u het volume lager zet.

oudness-functie voor bass en treble
oge en lage frequenties in het geluidsspectrum zijn in 

erhouding minder goed hoorbaar voor mensen, zeker 
ls het volume laag staat. Als u de Loudness-functie 

nschakelt, wordt het bass- en treble-geluid versterkt, 
aardoor u van een beter gebalanceerde 
eluidsperceptie kunt genieten.
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