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Χαλαρώστε με υπέροχη μουσική και ταινίες
Πάθος με τον ήχο
Διασκεδάστε στο σαλόνι σας! Αυτό το μικροσύστημα DVD της Philips παίζει DVD, 
ταινίες Divx και MP3-CD. Με πανίσχυρα ηχεία με οδηγούς μπάσων και αναβάθμιση 
στα HDMI 1080p, η οικιακή ψυχαγωγία περνάει σε άλλα επίπεδα.

Εμπλουτίστε την ηχητική σας εμπειρία
• Συνολική ισχύς εξόδου 100W RMS
• Ηχεία με ανάκλαση μπάσων για βαθιά και ισχυρά μπάσα

Απολαύστε τις αγαπημένες σας ταινίες & την αγαπημένη σας μουσική
• Το HDMI 1080p αυξάνει την ευκρίνεια για καθαρότερες εικόνες
• HDMI ARC για να απολαμβάνετε τον ήχο από την τηλεόρασή σας
• Αναπαραγωγή DVD, (S)VCD, MP3-CD, CD(RW) και CD εικόνων
• USB Direct για εύκολη αναπαραγωγή μουσικής MP3
• Karaoke για απεριόριστη ψυχαγωγία τραγουδιού στο σπίτι

Εύκολη χρήση
• Ψηφιακό ραδιόφωνο FM με δυνατότητα προεπιλογής έως και 20 σταθμών



 HDMI 1080p

Η κλιμάκωση HDMI 1080p παρέχει 
πεντακάθαρες εικόνες. Μπορείτε τώρα να 
απολαύσετε ταινίες τυπικής ανάλυσης σε 
ανάλυση πραγματικά υψηλής ευκρίνειας με 
περισσότερες λεπτομέρειες και πιο 
ζωντανές εικόνες. Η προοδευτική σάρωση 
(εκφράζεται με "p" στην τιμή "1080p') 
εξαλείφει τη γραμμική δομή που κυριαρχεί 
στις τηλεοπτικές οθόνες, εξασφαλίζοντας 
και με αυτό τον τρόπο ευκρινείς εικόνες. 
Επιπλέον, το HDMI δημιουργεί ψηφιακή 
σύνδεση που μπορεί να μεταφέρει μη 
συμπιεσμένη ψηφιακή εικόνα HD και 
ψηφιακό πολυκάναλο ήχο, χωρίς μετατροπή 
σε αναλογικό, με αποτέλεσμα να παρέχει 
τέλεια ποιότητα εικόνας και ήχου, χωρίς 
καθόλου θόρυβο.

HDMI ARC
HDMI ARC για να απολαμβάνετε τον ήχο 
από την τηλεόρασή σας

USB Direct για εύκολη αναπαραγωγή 
μουσικής MP3

Χάρη στην πλήρη δυνατότητα μεταφοράς 
αρχείων, μπορείτε να απολαμβάνετε την 
ευκολία και τη διασκέδαση της πρόσβασης 
σε περισσότερη ψηφιακή μουσική, μέσω του 
ενσωματωμένου USB Direct.

Karaoke για απεριόριστο τραγούδι

Karaoke για απεριόριστη ψυχαγωγία 
τραγουδιού στο σπίτι

Αναπαραγωγή DVD,VCD,MP3-
CD,CD(RW) και CD εικόνων

Η συσκευή αναπαραγωγής της Philips είναι 
συμβατή με τους περισσότερους δίσκους 
DVD και CD που κυκλοφορούν στην αγορά. 
Παρέχει δυνατότητα αναπαραγωγής δίσκων 
DVD, (S)VCD, MP3-CD, CD(RW) και Picture 
CD. SVCD είναι τα αρχικά για το "Super 
VideoCD". Η ποιότητα ενός SVCD είναι πολύ 
καλύτερη από αυτή ενός VCD - ειδικότερα, 
διαθέτει πολύ πιο ευκρινή εικόνα από το 
VCD, χάρη στην υψηλότερη ανάλυση. Το 
CD-RW είναι η συντομογραφία για μια 
μονάδα CD που μπορεί να δεχτεί το 
συνηθισμένο εγγράψιμο φορμά CD.

Σύστημα ηχείων με ανάκλαση μπάσων
Μια ενσωματωμένη κοιλότητα πίσω από τον 
οδηγό ηχείου που διοχετεύει αέρα στις 
διόδους με συντονισμένη ακουστική 
αποδίδει βαθιές νότες με περισσότερη 
ένταση, και συνεπώς ρεαλιστικό ήχο.
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Ήχος
• Ενίσχυση ήχου: Έλεγχος ψηφιακού ήχου
• Σύστημα ήχου: Dolby Digital
• Μέγιστη ισχύς εξόδου (RMS): 100W

Ηχεία
• Οδηγοί ηχείων: Γούφερ 4,5"
• Κύριο ηχείο: 2 δρόμων
• Τύποι ηχείων: Τουίτερ από mylar

Αναπαραγωγή βίντεο
• Μέσα αναπαραγωγής: DivX, Εικόνα DVD, CD 
εικόνων, Video CD/SVCD, DVD+R/+RW, DVD-
R/-RW

• Λειτουργίες αναπαραγωγής δίσκων: Επανάληψη 
A-B, Γωνία, PBC, Αργή κίνηση, Ζουμ, Γονικός 
έλεγχος, Μενού δίσκου, Γρήγορη κίνηση πίσω, 
Γρήγορη κίνηση εμπρός, OSD, Συνέχιση 
αναπαραγωγής από διακοπή

• Περιοχή DVD.: 2
• Βελτίωση εικόνας: Αύξηση κλιμάκωσης εικόνας

Αναπαραγωγή ήχου
• Μέσα αναπαραγωγής: MP3-CD, CD, CD-R, CD-

RW
• Λειτουργίες αναπαραγωγής δίσκων: 
Επανάληψη/ένα/όλα/πρόγραμμα, Γρήγορη 
κίνηση εμπρός/πίσω, Αναζήτηση επόμενου/
προηγ. κομματιού

• Λειτουργίες USB Direct: Γρήγορη κίνηση πίσω/
Γρήγορη κίνηση εμπρός, Αναπαραγωγή/Παύση, 
Προηγούμενο/Επόμενο, Αναπαραγωγή 
προγράμματος, Repeat (Επανάληψη), Διακοπή 
λειτουργίας

Αναπαραγωγή ακίνητης εικόνας
• Φορμά συμπίεσης εικόνων: JPEG
• Βελτίωση εικόνας: Slideshow με αναπαραγωγή 

MP3
• Μέσα αναπαραγωγής: CD εικόνων, CD-R/RW, 

DVD+R/+RW

Δέκτης/Λήψη/Μετάδοση
• Ζώνες δέκτη: Στερεοφωνικός δέκτης FM

• Αυτόματος ψηφιακός συντονισμός
• Βελτιώσεις δέκτη: Αυτόματη αποθήκευση
• Προρυθμίσεις σταθμών: 20
• Κεραία: Κεραία FM
• RDS: Τύπος προγράμματος, Όνομα σταθμού

Συνδεσιμότητα
• HDMI 1: HDMI (Κανάλι επιστροφής ήχου)
• Έξοδος εικόνας - Αναλογική: Σύνθετο σήμα 

CVBS (κίτρινο cinch)
• Συνδέσεις ήχου: Αναλογική είσοδος ήχου (L/R)
• USB: Host USB
• Μικρόφωνο: Υποδοχή μικροφώνου
• Πίσω συνδέσεις: Είσοδος AUX
• Έξοδος υπογούφερ: 1

Ευκολία
• Ξυπνητήρια: Ξυπνητήρι με CD, Χρονοδιακόπτης 
αυτόματης διακοπής λειτουργίας, Ξυπνητήρι 
ραδιόφωνο, Ξυπνητήρι USB

• Ρολόι: Στην κύρια οθόνη
• Ενδείξεις: Λειτουργία DIM

Αξεσουάρ
• Συμπεριλαμβανόμενα αξεσουάρ: Καλώδιο 
εικόνας σύνθετου σήματος (Y), Καλώδιο 
ρεύματος AC

• Εγχειρίδιο χρήσεως: Πολλές γλώσσες
• Τηλεχειριστήριο

Διαστάσεις
• Βάθος κύριας μονάδας: 243 χιλ.
• Ύψος κύριας μονάδας: 120 χιλ.
• Πλάτος κύριας μονάδας: 200 χιλ.
• Διαστάσεις βασικού ηχείου (Π x Β): 

160 x 206 χιλ.
• Ύψος κύριου ηχείου: 243 χιλ.
• Βάθος συσκευασίας: 265 χιλ.
• Ύψος συσκευασίας: 465 χιλ.
• Πλάτος συσκευασίας: 396 χιλ.
• Καθαρό βάρος: 5,8 κ.

Ρεύμα
• Τροφοδοσία ρεύματος: 100-240 VAC, 50/60 Hz
•
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