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Harika müzik ve filmler ile rahatlayın

Sesin tutkusu
Bu Philips DVD Mikro sistemi ile DVD, DivX filmler ve MP3-CD'lerden en iyi performansı 
alın. USB Direct ve MP3 Link ile taşınabilir müzik çalarınıza bağlanabilirsiniz. Üstelik Bas 
Refleks hoparlörler mükemmel derinlik ve saf ses gücü ile inanılmaz bir bas sağlar.

Ses deneyiminizi zenginleștirin
• Bas Refleks Hoparlör Sistemi, güçlü ve daha derin bas sesler verir
• Mükemmel film deneyimi için Dolby Dijital
• En iyi müzik stili ayarları için Dijital Ses Kontrolü
• Daha derin ve etkili bir ses için Dinamik Bas Kuvvetlendirme
• 20W RMS toplam çıkıș gücü

Müzik ve film keyfini birden çok kaynak ile çıkarın
• DVD, DivX® Ultra, MP3/WMA-CD, CD ve CD-RW oynatın
• Müzik ve fotoğraflar için USB Direct
• Tașınabilir müzik çalma için MP3 Link

Kullanım kolaylığı
• Rahat erișim için motorlu CD yükleyici
• Daha fazla rahatlık için istasyon ayarlı dijital radyo
• İstasyon bilgisi ve veri servisleri için Radyo veri sistemi



 Bas Refleks Hoparlör Sistemi

Bas Refleks Hoparlör Sistemi, kompakt 
hoparlör kutusu sistemiyle derin bas sesler 
verir. Sistemin düșük frekanslı seslerdeki 
kaybını azaltmak için woofer'la akustik olarak 
hizalanmıș ek bas borusuyla geleneksel 
hoparlör kutusu sistemlerinden ayrılır. Sonuçta 
daha az bozulma ile daha derin, kontrollü bir 
bas elde edilir. Sistem, geleneksel woofer'lar 
gibi, bas borusunun içindeki hava kütlesini 
titreștirerek çalıșır. Woofer'ın tepkisiyle 
birleșince, sistemdeki düșük frekanslı sesler 
güçlenerek derin baslara yeni bir boyut 
kazandırır.

Dolby Dijital
Dolby Digital gerçekçi mekan hissi veren 
muhteșem kalitede surround sesin tadını 
çıkarmanıza olanak sağlar. DVD, Blu-ray disk, 
TV veya yüklediğiniz içeriği izlerken aynı 
mükemmel Dolby Digital ses kalitesini alırsınız. 
Hepsinden önemlisi, Dolby Digital film ve oyun 
seslerinin olușturulmasında da kullanıldığından, 
sesleri tam olarak istendiği gibi duyacağınızdan 
emin olabilirsiniz. Dolby Digital, sinemada ve 
evinizde mükemmel surround ses deneyimi 
sunar.

Dijital Ses Kontrolü

Dijital Ses Kontrolü, farklı müzik türleri için 
önceden ayarlanmıș Jazz, Rock, Pop ve Classic 
kontrolleri sunmaktadır. Her modda ses 
dengesinin otomatik olarak ayarlanması ve 
seçilen müzik türünde en önemli ses 
frekanslarının ön plana çıkarılması amacıyla 
grafik eșitleyici teknolojisi kullanılmaktadır. 
Sonuç olarak Dijital Ses Kontrolü ile, ses 
dengesini çalmakta olan müzik türüne göre 
hassas bir biçimde ayarlayarak müzikten en 
yüksek performansı alabilirsiniz.

Dinamik Bas Kuvvetlendirme

Dinamik Bas Kuvvetlendirme, tek bir düğmeye 
basılmasıyla, alçaktan yükseğe ses ayarları 
içinde müziğin bas içeriğini güçlendirerek 
müzikten aldığınız keyfi en üst düzeye çıkarır. 
Ses düzeyi düșürüldüğünde çoğunlukla alt bas 
frekansları kaybolur. Buna önlem olarak bas 

düzeyini kuvvetlendirmek için Dinamik Bas 
Kuvvetlendirme açılabilir, böylece ses düzeyini 
azalttığınız halde dengeli bir sesin tadını 
çıkartabilirsiniz.

USB Giriși

Tek yapmanız gereken USB cihazınızı sisteme 
takmak, ardından kayıtlı dijital șarkı ve 
fotoğraflarınızı aileniz ve arkadașlarınızla 
paylașın.

MP3 Link

MP3 link bağlantısı, MP3 içeriğinin tașınabilir 
ortam oynatıcılardan doğrudan çalınmasına 
olanak verir. Ses sisteminin sağladığı üstün ses 
kalitesiyle en sevdiğiniz müziğin keyfini çıkarma 
avantajı sunmasının yanı sıra, yapmanız gereken 
tek șey tașınabilir MP3 çalarınızı ses sistemine 
takmak olduğundan MP3 link son derece 
kullanıșlıdır.
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Ses
• Çıkıș gücü: 2 x 10 W RMS
• Ses geliștirme: dijital ses kontrolü, Dinamik Bas 

Kuvvetlendirme
• Ses Sistemi: Dolby Dijital

Hoparlörler
• Hoparlör sürücüleri: 4" woofer
• Hoparlör tipleri: Bas Refleks hoparlör sistemi

Müzik çalma
• Disk çalma modları: hızlı ileri/geri, sonraki/önceki 

parça arama, tekrar/rasgele/program
• Playback medya: CD, CD-R/RW, MP3-CD, WMA-

CD, USB flash sürücü
• Doğrudan USB oynatma modları: hızlı ileri/hızlı 

geri, oynat/duraklat, önceki/sonraki, tekrarlama, 
rasgele çalma, durdurma

• Diğerleri: ID3 etiket desteği

Video Oynatma
• Disk Çalma Modları: A-B Tekrarlama, Açı, Ağır 

Çekim, Büyütme, Ebeveyn kontrolü, Disk Menüsü, 
Hızlı Geri, Hızlı İleri, OSD, Durdurulan Yerden 
Tekrar Çalma, Duraklatma, Tekrarlama, İleri/geri 
arama, Atlama, Standard Oynatma

• Oynatılabilen Ortamlar: Video CD/SVCD, DVD, 
DVD Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DivX 
Ultra, USB flash sürücü

• DVD Bölge Kodu: 2

Dijital Fotoğraf Görüntüleme
• Resim Sıkıștırma Formatı: JPEG
• Görüntü Güçlendirme: MP3 çalarak slayt gösterisi, 

Döndürme, Büyütme
• Oynatılabilen Ortamlar: CD-R/RW, DVD+R/

+RW, DVD-R/-RW, USB flash sürücü

Tuner/Alım/İletim
• Radyo bantları: FM mono, FM stereo
• İstasyon hafızaları: 20
• RDS: program tipi, radyo metni, RDS saat ayarı, 

istasyon adı
• Anten: FM anteni (75 ohm)
• Tuner geliștirmesi: otomatik dijital istasyon ayarı, 

otomatik tarama, Kolay kurulum (tak ve çalıștır)

Bağlantı
• Kulaklık: 3,5 mm
• MP3 Link: 3,5 mm stereo hat giriși
• Arka Bağlantılar: Komponent Video çıkıșı, 

Kompozit video (CVBS) çıkıșı, Dijital koaksiyel 
çıkıș, AUX giriși, Hat çıkıșı, FM Anteni, Sol ve sağ 
hoparlörler

• USB: USB ana bilgisayar

Kullanılabilirlik
• Alarmlar: CD Alarmı, Radyo Alarmı, USB alarm
• Saat: Ana ekranda, kapanma zamanlayıcısı
• Ekran tipi: LCD ekran
• Yükleyici tipi: tepsi
• Ekran Menüsü (OSD) Dilleri: Danca, Felemenkçe, 
İngilizce, Fince, Fransızca, Almanca, İtalyanca, 
Norveççe, Lehçe, Portekizce, İspanyolca, İsveççe, 
Türkçe, Yunanca, Macarca, Romence, Rusça, 
Slovakça

Aksesuarlar
• Birlikte verilen aksesuarlar: Birleșik video kablosu 

(Y), AC Güç Kablosu, FM anteni, Hızlı Kullanım 
Kılavuzu

• Uzaktan kumanda: 34 tușlu uzaktan kumanda
• Kullanım Kılavuzu: 16 dilde

Boyutlar
• Ana ünite genișliği: 200 mm
• Ana ünite yüksekliği: 118 mm
• Ana ünite derinliği: 210 mm
• Ana hoparlör boyutları (G x D): 140 x 144 mm
• Ana hoparlör yüksekliği: 224 mm
• Ambalaj genișliği: 576 mm
• Ambalaj yüksekliği: 274 mm
• Ambalaj derinliği: 190 mm
• Brüt ağırlık: 3,8 kg
• Net ağırlık: 3,24 kg

Güç
• Güç kaynağı: 220-240V, 50Hz
•
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