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TOEKOMSTTECHNIEK IS NU AL WERKELIJKHEID BĲ 
PHILIPS COMPACT DISC SPELERS Philips Compact Disc spelers 

werken volledig digitaal. 
Bi een digitale geluidsopname word! de analoge golfvorm 

van het gelag door middel van een soort computer omgezet in digitale 
signalen. Dit wordt Puls Code Modulatie genoemd. 

De analoge golfvorm wordt met zeer korte tussenpozen 
bemonsterd, afwel gemeten. In de analoog/digitaal omvomer worden 
de gemeten waarden omgezet in binaire 
getallen en gecodeerd tot een 
reeks pulsen. Deze pulsenreeks — 

Philips is langer bezig met Compact Disc dan wie ook 
Een voorsprong van jaren. 

Ven het pure studiogeluid mist u niets. Want Philips past 
een geraffineerde digitale filtering toe. Als enige techniek die een 
exacte weergave van de oorspronkelijke opname mogelijk maakt 

Nieuw ontworpen geïntegreerde schakelingen” nemen 
wals A 0 ی REG f om 
minimum. Met als resultaat een compacte bouw en een zeer 
lange levensduur van de aftastlaser. 

Evenmin zult u op een Philips Compact Disc speler 
gecompliceerde knoppenreeksen aantreffen. Want door micro- 
rn ia opuka 
vooruit programmeren, snel opzoeken, herhalen, pauzeren — het 
werkt even perfekt en simpel als de Compact Disc zelí. 

In an perfekte werking en probleemloos bedienings- 
comfort laat elke Philips Compact Disc speler zich kennen als een 
staaltje van uitgenjpt technisch raffinement, dat de ontwikkelings- 
fase al ver achter zich heeft 

U kiest nu al uit drie Philips Compact Disc spelers. 
De speler van uw keus hoeft u alleen maar op uw bestaande 
Hi-Frinstallatie aan le sluiten. Om als één van de eersten te 
genieten van puur, onaantastbaar geluid ۱ 

Elke Philips Compact Disc speler heeft zijn superieure 
prestaties voor een belangrijk deel te danken aan de specifieke 
voordelen van het Compact Disc systeem. Philips heeft echter, 
door gebruik te maken van de modemste technologieén, kans 
gezien daar een aantal extra's aan toe le voegen. 

vijf extra’s voor betere prestaties 
1. DIGITALE FILTERING. De filtering van het audio- 

signaal - bepalend voor de uiteindelijke geluidskwaliteit — gebeurt 
digitaal. Deze digitale filters, uniek voor de Philips Compact Disc 
spelers, zijn vele malen nauwkeuriger, stabieler en compacter dan 
vergelijkbare analoge filters. 

LL 
ROGOR DE PRALTISCHT TOEPASSING WAN HET 

2. ZEER STABIELE DIGITAAL/ANALOOG OMVORMING. 
Voor echte 16-bits prestaties. De Philips digitaal/analoog 
omvormer bestaat uit een digitaal overbemonsteringsfilter, een 
nusonderdrukker en een eenvoudig analoog filter. 

3. LASER UITLEESSYSTEEM MET 
NIET-POLARISERENDE, STORINGVRUE UCHTBUNDEL 
‚Automatische elektronische scherpstelling met contactloze spoor- 
uitlezing, dus vrij van slijtage. De hoge kwaliteit van de door 
Philips toegepaste optische componenten maakte een uiterst 
eenvoudig en betrouwbaar laserbestunngssysteem en een grotere 
tolerantie voor onvolkomenheden in de plaat mogelijk 

4. AUTOMATISCHE SERVOGESTUURDE SPOOR- 
VOLGING houdt de laserstraal perfekt op het digitale spoar gericht 
Maximale precisie en betrouwbaarheid door technische eenvoud. 

5. GELEIDELIJK ONDERDRUKKINGSSYSTEEM 
(soft muting) maakt eventuele korte signaalonderbrelingen 
volledig onhoorbaar. 
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Wat u het eerst opvalt aan deze Compact Disc trontiader 
op oudiorackbreedte is: zijn slanke vormgeving. Geknipt dus 
als bekroning van de bestaande Hifi-instollatie. Alhoewel 
staand gebruik niets afdoet oan de ronduit spectaculaire 
prestaties. 

We doelen op de weergave, die h maakte evenbeeld 
s van de oorspronkelijke life opname. Als resultaat van 
dubbele digitale ultro-precisie filtering en een zeer stabiele 
gitool 00009 omvorming. Voor ingewijden: echte 16-bits 

prestaties 

Voor het eerst hoort u geluid dat zo puur is, zo ruimtelijk — 
zonder een spoor van vervorming, ruis, spetters, of ondere 

storingen. Kortom een totaal nieuwe luisterervaring 

Moor dan beseft u dot Philips vandoag ook voor 
bedieningskomfort nieuwe normen loot gelden. We 
joelen op de geruisloze, gemotoriseerde 
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- Programmeerbaar voor automatisch oversioan van sporen dan wel 

- Led knipperlicht bij ontbreken plaat. onýuist ingelegde plaat of onjuiste 

Froguentiebereik 20-20.000 Hz. + 0,3 48 

Foselinearileit +08 5 
Signool/ruisverhouding (dynamisch bereik) > 96 GB 

Konaalscheiding > 94 GB (bij ۱ kHz) 

Totale harmonische vervorming (incl. ruis) > 0,003% bij Í kHz 

nteemoduiatievervorming —86 dB (bij max vermogen) 
Jank en jengel nihil (PLL/kwortssturing) 

Max uňgongsnivoou _ 2V ims typisch 
Min. belastingsimpedantie — 510 koam 
Opgenomen vermogen 5 ca. 30 W - Pauzetoets voor tussentijds onderbreken von de weergave. programma- 
Afmetingen hxbxd 90x420x300 (450) mm 

- Aansluiting voor hoofdtelefoon aan de voorzijde 

J paneel informeert u met chtende cijfers ( over elke 
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e-stand alsnog 
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Het zijn deze eigenschappen woormee Philips CD-204 ai 

Zijn concurrenten het nakijken geeft 

- - Drio zoeksneiheden. vooruit en ochtoruit. met fijninstelling 
- Programmeerbaar voor afspelen van maximos! 20 sporen in willekeurige 
volgorde. 

herhalen van een of meer sporen of de gehele plaat 
- Digitale aanduiding van maximaal 99 sporen. index en verstreken tija per 
spoot 
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Deze speler is de enige Compact Disc speler op TECHNISCHE GEGEVENS CD 202 
audiorackbreedte, die maar 86 mm hoog is. Een verrassend 
slanke vormgeving, die geavanceerde techniek doet vermoeden. 

Dat is juist Philips is ver vooruit met Compact Disc 
Jaren werden besteed aan het ontwespen van totaal nieuwe 
micro-elektronica. Hier is het resultaat. De Compact Disc speler 
als zichtbaar hoogtepunt van uw Hifi installatie. 

Digitale ultra-precisie filtering en zeer stabiele digitaal/ 
analoog omvorming zorgen voor echte 16-bits prestaties 
Met andere woorden: een weergave die het perfekte evenbeeld is 
van de oorspronkelijke studio-opname. 

Voor het eerst hoort u geluid dat zo puur is, Zonder een 
spoor van vervorming, ruis of andere storingen 

Bij de eerste maten een totaal nieuwe luisterervaring. 
Maar dan beseft u, als trotse bezitter van deze speler, dat u de 
drempel van een totaal nieuw luistertydperk hebt overschreden. 
Niet alleen in geluid. Ook in bedieningskomfort. Want met een 
simpele aanraking van enkele knoppen gaat u maximaal 86 (195) x 420 x 300 mi 
15 nummers in willekeurige volgorde vooraf programmeren, recht- h (geopend)xbxd 
streeks elke muziekpassage kiezen, snel opzoeken, herhalen 
of pauzeren. 

Via de duidelijke digitale led display kan de verstreken 
tijd van zowel de totale speelduur als die van het gekozen spoor 
worden afgelezen in minuten en seconden 

Niets staat u in de weg om te genieten van puur, 
onaantastbaar geluid. 

De Philips CD 202 kan rechtstreeks op elke HiFi 
installatie worden aangesloten. Bij de speler ontvangt u gratis 
een uitgebreid informatiepakket 

Vrijstaande, laag gebouwde Compact Disc 
speler. Type bovenlader. 

(D202 
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Dat Philips u nu al de keus biedt uit drie volwassen 
Compact Disc spelers is niet het enige bewijs, dat Philips een 
voorsprong van jaren heeft 

Neem de filtering. Die is ook bij deze Philips speler 
volledig digitaal, 

En minstens zo belangrijk: de aftastlaser. Het hart van 
elke Compact Disc speler. De levensduur daarvan is in hoge mate 
afhankelijk van de omgevingstemperatuur. 
Dus bouwde Philips totaal nieuwe elektronische componenten die 
nauwelijks warmte ontwikkelen. 

Aan elk detail is te zien dat Philips een voorsprong 
van jaren heeft 

Deze speler met een breedte van 42 cm gebruikt u als 
vrijstaande speler, maar ook op of in een HiFi rack De CO 303 
heeft dan ook een gemotoriseerde lade, die zich vrijwel 
onhoorbaar opent en sluit 

Het bedieningskomfort is even geavanceerd als de 
prestaties van de speler zelf. Vooraf programmeren van maximaal 
15 nummers in willekeurige volgorde, keuze van elke muziek- 
passage, snel opzoeken, herhalen, pauzeren — het is allemaal zo 
eenvoudig dat u deze speler haast blindelings kunt bedienen. Via 
de duidelijke digitale led display kunt u de verstreken tijd in 
minuten en seconden aflezen van zowel de totale speelduur als 
die van het gekozen spoor Een perfekt controlesysteem, in 
de vorm van een ingebouwde microprocessor zorgt ervoor dat 
bedieningsfouten niet mogelijk zijn 

Maar zijn het alleen de prestaties en de uitgekiende 
bedieningsmogelijkheden die de Philips CD 303 tot zo'n 
bijzondere Compact Disc speler maken. Ook de sublieme vorm- 
geving en de perfektie van elk detal spelen bij uw keus een 
belangrijke rol. 

Twijfel is nauwelijks mogelijk Dezelfde geavanceerde 
technologie die het Philips Compact Disc systeem tot 
wereldstandsard maakte - vindt u in elke Philips Compact Disc 
speler terug 

De Philips CD 303 kan op elke bestaande HiFi 
installatie worden aangesloten. Bij de speler krijgt u gratis een 
uitgebreid informatiepakket 

TECHNISCHE GEGEVENS CO 303 
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