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Posadnutí zvukom

Zvuk, ktorý sa prispôsobí vašej domácnosti
Doprajte si neopakovateľný zvukový a filmový zážitok s elegantným DVD mikrosystémom 
Philips, ktorý môžete upevniť aj na stenu. Prehrávanie z viacerých zdrojov. Multimediálne 
rozhranie s úplným vysokým rozlíšením (HDMI) zaručuje detailnejší obraz.

Obohaťte svoj zvukový zážitok
• Digitálny bezdrôtový subwoofer pre výkonné basy
• Digital Sound Control optimálne nastavuje štýl hudby
• Hlasitosť pre zdokonalenie basov a výšok
• Dynamické zvýraznenie basov pre hlboký a vzrušujúci zvuk
• Celkový výstupný výkon 100 W RMS
• Zásuvka USB Direct a zásuvka pre pamäťové karty SDHC na prehrávanie hudby a videa
• MP3 prepojenie pre prehrávanie prenosnej hudby

Obohaťte vaše zážitky z filmov
• Prehráva DVD, DivX®, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) a obrázkové CD
• Funkcia Dolby Virtual Speaker pre zážitok ako v kine
• HDMI 1080p prevzorkovaním zvýši rozlíšenie pre ostrejší obraz

Dizajn, ktorý zapadne do interiéru
• Možnosť upevnenia na stenu umožňuje flexibilné umiestnenie



 Prehrávanie DVD, DivX a MP3/WMA-
CD

Tento DVD prehrávač Philips je kompatibilný s 
väčšinou diskov DVD a CD, ktoré sú dostupné 
na trhu. DVD, DivX®, (S)VCD, MP3/WMA-
CD, CD(RW) a Picture CD – všetky z nich je 
možné prehrávať v tomto prehrávači. SVCD 
znamená „Super VideoCD“. Kvalita štandardu 
SVCD je oveľa vyššia ako pri disku VCD. 
Vďaka vyššiemu rozlíšeniu má predovšetkým 
oveľa ostrejší obraz ako VCD. S podporou 
formátu DivX® si môžete vychutnávať videá 
komprimované kodekom DivX®. Formát DivX 
je založený na technológii kompresie videa 
MPEG4, ktorá umožňuje ukladanie veľkých 
súborov, ako sú filmy, filmové upútavky a 
hudobné videoklipy, na médiá ako disky CD-R/
RW a nahrávateľné disky DVD.

Digitálny bezdrôtový subwoofer

Digitálny bezdrôtový subwoofer je 
optimalizovaný na reprodukciu basových 
frekvencií. Výsledkom výkonná reprodukcia 
hlbokých hlasov s minimálnym skreslením.

Digitálne ovládanie zvuku

Funkcia Digitálneho ovládania zvuku Vám 
ponúka výber prednastavených ovládacích 
prvkov Jazz, Rock, Pop a Classic, pomocou 
ktorých môžete ovládať frekvenčné rozsahy 
pre rôzne hudobné štýly. Každý režim používa 
technológiu grafického vyrovnania, aby 
automaticky prispôsobil zvukovú rovnováhu a 
zlepšil najdôležitejšie zvukové frekvencie vo 
zvolenom zvukovom štýle. Digitálne ovládanie 
zvuku umožňuje vyťažiť z hudby maximum 
presným prispôsobením zvukovej rovnováhy 
tak, aby zodpovedala typu hudby, ktorý práve 
prehrávate.

Hlasitosť
Vo zvukovom spektre sú vysoké a nízke 
frekvencie relatívne menej počuteľné pre 
ľudské uši - hlavne pri nízkej hlasitosti. 
Aktivovaním funkcie hlasitosti sa basy a výšky 
zosilnia, aby ste si mohli vychutnať vyváženejšie 
celkové vnímanie zvuku.

Dynamické zvýraznenie basov

Dynamické zvýraznenie basov maximalizuje 
hudobný zážitok zdôraznením basového 
obsahu na všetkých nastaveniach hlasitosti - od 
nízkej po vysokú. Stačí jeden dotyk tlačidla! 

Spodné basové frekvencie sa bežne stratia, keď 
sa hlasitosť nastaví na nízku úroveň. Aby sa 
tomuto zabránilo, dynamické zvýraznenie 
basov možno prepnúť na podporné basové 
úrovne, takže si budete môcť užívať 
konzistentný zvuk aj v prípade, že znížite 
hlasitosť.

100 W RMS

Tento systém má celkový výstupný výkon 
100 W RMS. RMS (Root Mean Square) 
znamená strednú kvadratickú hodnotu, čo je 
typické meranie zvukového výkonu, presnejšie 
elektrického výkonu prenášaného zo 
zvukového zosilňovača do reproduktora, ktorý 
sa meria vo wattoch. Množstvo elektrického 
výkonu privedeného do reproduktora a jeho 
citlivosť určujú dosahovaný zvukový výkon. 
Čím je wattový výkon vyšší, tým lepší zvukový 
výkon reproduktor dosahuje.

S upevnením na stenu

Audio systém Philips, dokonalá kombinácia 
štíhleho a všestranného dizajnu, je inteligentne 
navrhnutý tak, aby hladko zapadol do vášho 
životného priestoru. Základom tohto audio 
systému je stojan, takže systém bude bezpečne 
a dobre spočívať na akejkoľvek poličke či 
skrinke. Pri montáži na stenu máte rovnakú 
flexibilitu ako pri voľne stojacom stojane.
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Zvuk
• Vylepšenie zvuku: 4 režimy digitálneho ovládania 

zvuku, Dynamické zvýraznenie basov, hlasitosť, 
digitálny zosilňovač triedy „D“, zvuk Dolby Digital, 
Dolby Virtual Speaker

• Výstupný výkon: celkový 100 W RMS, 2 x 20 W 
RMS + 60 W

Reproduktory
• Počet vstavaných reproduktorov: 2
• Budiče reproduktorov: 3" basový reproduktor
• Typy basového reproduktora: aktívny
• Typy reproduktorov: systém reproduktorov Bass 

Reflex

Prehrávanie videa
• regionálny kód DVD: 2
• Prehrávané médiá: Divx, DVD-Video, video CD/

SVCD, obrázkové CD, DVD+R/+RW, DVD-R/-
RW

• Režimy prehrávania disku: A-B opakovane, uhol, 
PBC, Zoom, rodičovská kontrola, ponuka disku, 
rýchlo dozadu, rýchlo dopredu, displej OSD, 
pomalý pohyb, pokračovanie v prehrávaní od 
zastavenia

Obraz/Displej
• Dokonalejšie zobrazenie: vysoké rozlíšenie (720p, 

1080i, 1080p), vzorkovanie videa, zvýšenie 
rozlíšenia videa

Prehrávanie zvuku
• Prehrávané médiá: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, 

WMA-CD, Karta SD/MMC, USB jednotka Flash
• Režimy prehrávania disku: rýchlo dopredu/dozadu, 

vyhľadávanie ďalšej/predchádz. skladby, opakovať/
preskakovať/programovať

• Iné: Podpora ID3 textu
• Režimy prehrávania cez USB Direct: rýchle 

vyhľ. dozadu/rýchle vyhľ. dopredu, prehrávanie/
pozastavenie, predchádzajúce/nasledujúce, 
programované prehrávanie, opakovať, režim 
náhodného prehrávania, zastavenie

Tuner/Príjem/Vysielanie
• Pásma tunera: FM Stereo
• RDS: názov stanice, nastavenie hodín RDS, typ 

programu
• Predvolené stanice: 20
• Anténa: FM anténa
• Zdokonalenie tunera: automatické digitálne 

ladenie, automatické vyhľadávanie

Pripojiteľnosť
• Výstup zvuku/videa: komponentný video výstup, 

kompozitný video výstup (CVBS), koaxiálny 
digitálny výstup zvuku, Výstup HDMI, Slúchadlá (3,5 
mm), Výstup S-video

• Vstup Aux: 2 x RCA (zvuk)
• Funkcia MP3 Link: 3,5 mm stereo vstup
• USB: USB hostiteľ

Vybavenie a vlastnosti
• Budíky: budenie prehrávaním disku CD, 

rádiobudík, USB alarm
• Hodiny: na hlavnom displeji, časovač vypnutia
• Typ vkladania: motorizované, priečinok
• Zdokonalenia zobrazenia: Režim DIM
• Typ displeja: Displej VFD
• Jazyky ponuky na obrazovke: Holandčina, 

Angličtina, Francúzština, Nemčina, Taliančina, 
Portugalčina, Španielčina, Švédčina, Turečtina

• Pripevniteľný na stenu/do stropu: pripevniteľný na 
stenu

Príslušenstvo
• Káble/pripojenie: kompozitný video kábel (Y), 

Kábel MP3 Link, sieťový kábel, adaptér SCART
• Diaľkové ovládanie: 40-tlačidlové s lítiovou 

batériou
• Manuál používateľa: viacjazyčný
• Iné: FM anténa, Stručná príručka spustenia
• Záruka: Celosvetovo platný záručný list

Rozmery
• Hmotnosť brutto: 8 kg
• Hĺbka balenia: 250 mm
• Hĺbka hlavnej jednotky: 120 mm
• Výška balenia: 350 mm
• Výška hlavnej jednotky: 235 mm
• Šírka balenia: 565 mm
• Šírka hlavnej jednotky: 525 mm
• Hĺbka subwoofera: 300 mm
• Výška subwoofera: 195 mm
• Šírka subwoofera: 170 mm

Príkon
• Zdroj napájania: 50/60 Hz
• Zdroj napájania: 110 – 240 V

Zelená
• Pohotovostný režim Eco Power: 1 W

Prehrávanie digitálnych fotografií
• Prehrávané médiá: CD-R/RW, DVD+R/+RW, 

obrázkové CD
• Formát kompresie obrázkov: JPEG
•
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