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Užijte si hudbu všude, 

kam půjdete
Těšte se v životě z maličkostí a užívejte si pohodlí. S elegantním přenosným systémem 
Philips CD Soundmachine si můžete dopřát svou oblíbenou hudbu MP3 s funkcemi, které 
vám usnadní život.

Vše, co potřebujete
• Přehrávání ve formátech MP3-CD, CD a CD-R/RW
• Tuner FM/MW pro poslech rádia

Snadné použití
• Náhodný výběr/Opakování CD pro lepší osobní hudební zážitky
• Konektor stereo sluchátek pro lepší osobní hudební zážitky



 Přehrávání ve formátech MP3-CD, CD a 
CD-R/RW

Zkratka MP3 označuje formát „MPEG 1 Audio layer 
3. Formát MP3 představuje kompresní technologii, s 
jejíž pomocí lze zmenšit velké soubory s digitálně 
zaznamenanou hudbou až 10krát, aniž by se 
významně snížila kvalita zvuku. Formát MP3 se stal 
standardním formátem komprese zvuku používaným 
na Internetu, neboť umožňuje rychlý a snadný 
přenos souborů.

Tuner FM/MW

Stereofonní tuner FM/MW (AM)

Náhodný výběr/Opakování CD

Funkce „Náhodný výběr/Opakování“ vás zbaví nudy 
z poslechu skladeb ve stejném pořadí. Po nahrání 
vašich oblíbených skladeb z vlastní hudební knihovny 
do přehrávače stačí vybrat jeden z režimů – 
„Náhodný výběr“ nebo „Opakování“ a vaše melodie 
budou podle druhu režimu přehrávány v různém 
pořadí. Vychutnejte si různorodé a jedinečné 
hudební zážitky po každém zapnutí přehrávače.

Konektor pro sluchátka
Kdykoli budete chtít, můžete připojit vlastní 
sluchátka a vychutnat si osobní zážitek z poslechu 
tohoto zařízení Philips. Připojením sluchátek 
k tomuto zařízení si můžete vychutnat svou 
oblíbenou hudbu se skvělým zvukem, aniž byste rušili 
okolí.
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Přednosti
• Typ zavádění: horní •
Přehrávání zvuku
• Média pro přehrávání: MP3-CD, CD, CD-R, CD-

RW
• Režimy přehrávání disků: rychlý posun vpřed/zpět, 

vyhledávání další/předchozí stopy, opakování / 
náhodný výběr / program

Tuner/příjem/vysílání
• Anténa: Anténa FM
• Pásma tuneru: FM, MW

Zvuk
• Zvukový systém: stereo
• Ovládání hlasitosti: otočné (analogové)
• Výstupní výkon: 2 x 1 W RMS

Reproduktory
• Počet vestavěných reproduktorů: 2
• Provedení mřížky reproduktorů: kov

Pohodlí
• Typ obrazovky: Displej LCD
• Počet znaků displeje: 3

Možnosti připojení
• Výstup A/V: Sluchátka (3,5 mm)

Spotřeba
• Typ baterie: Velikost C (LR14)
• Napětí baterie: 1,5 V
• Počet baterií: 6
• Typ zdroje: Vstup AC

Příslušenství
• Kabely/konektory: napájecí kabel
• Jiné: Uživatelská příručka
• Záruka: Záruční list

Rozměry
• Hrubá hmotnost: 2,55 kg
• Hloubka balení: 246 mm
• Výška balení: 169 mm
• Šířka balení: 397 mm
• Hmotnost: 1,9 kg
• Hloubka hlavní jednotky: 217 mm
• Výška hlavní jednotky: 127 mm
• Šířka hlavní jednotky: 350 mm
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