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Élvezze a zenét, bárhová
is megy!
Örömét lelheti az élet egyszerű dolgaiban, és átadhatja magát a kényelemnek. A kompakt
és hordozható Philips CD Soundmachine egyszerűen kezelhető funkcióival tökéletes
kényelemben élvezheti kedvenc zenéjét.
Élvezze a több forrásból érkező zenét
• CD, CD-R és CD-RW lejátszása
• FM hangolóegység a rádióhallgatás élményéért
Egyszerű használat
• CD kevert lejátszása/ismétlése a személyes zenei élményhez
• MP3 Link a hordozható zene lejátszásához
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Műszaki adatok
Audiolejátszás

• Adathordozók lejátszása: CD, CD-R, CD-RW
• Lemezlejátszási módok: gyorskeresés előre/
visszafelé, következő/előző műsorszám keresése,
ismétléses/véletlen sorrendű/programozott

Fénypontok
Csatlakoztathatóság

• MP3 Link: 3,5 mm-es sztereó vonalbemenet

Tápellátás

Kényelem

• Betöltő típusa: felső

•
•
•
•

Hangolóegység/Vétel/Adás

Méretek

• Hangolási sávok: FM
• Antenna: FM antenna

Hang

• Hangerőszabályzás: forgatógomb (analóg)
• Kimeneti teljesítmény: 2 x 1 W RMS

Hangszórók

• A beépített hangszórók száma: 2

CD: kevert/ismételt
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Akkumulátor típusa: C méretű (LR14)
Elemfeszültség: 1,5 V
Elemek száma: 6
Táplálás típusa: AC bemenet
Csomag mélysége: 159 mm
Csomag magassága: 244 mm
Csomag szélessége: 262 mm
Főegység mélysége: 212 mm
Főegység magassága: 131 mm
Főegység szélessége: 245 mm
Tömeg csomagolással együtt: 1,5 kg
Tömeg: 1,1 kg

•

A „Kevert / Ismétlés” funkció segítségével elfelejtheti
a mindig ugyanabban a sorrendben történő lejátszás
unalmát. Miután feltöltötte kedvenc számait a
lejátszójára, csak válasszon a „Kevert” vagy
„Ismétlés” módok közül, hogy változatosságot vigyen
a lejátszás sorrendjébe. Ismerje meg az újszerű és
egyedülálló zenei élményt, amely hatalmába keríti
minden egyes zenehallgatás alkalmával.

MP3 Link

Az MP3-csatlakoztathatóság lehetővé teszi a
hordozható médialejátszók MP3 tartalmának
közvetlen lejátszását. Amellett, hogy a hangrendszer
által biztosított kiváló minőségben élvezheti kedvenc
zeneszámait, az MP3 összeköttetés különösen
kényelmessé teszi mindezt azáltal, hogy elég az MP3
lejátszót a hangrendszerbe helyeznie.
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