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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.

Užijte si oblíbenou hudbu z různých zdrojů
• Přehrávání hudby na discích MP3/WMA-CD, CD a CD-RW
• MP3 Link pro přehrávání hudby z přenosných zařízení
• Tuner FM/MW pro poslech rádia

Snadné použití
• Programování CD pro 20 skladeb
• Kompatibilní s disky CD-R a CD-RW



 Přehrávání hudby na discích MP3/WMA-
CD, CD a CD-RW

Technologie pro kompresi zvuku umožňuje zmenšit 
velikost velkých souborů s digitálně zaznamenanou 
hudbou až 10krát, aniž by se významně snížila kvalita 
zvuku. MP3 a WMA patří mezi kompresní formáty, 
díky kterým si vychutnáte svět digitální hudby na 
svém přehrávači Philips. Stáhněte si skladby ve 
formátu MP3 nebo WMA z autorizovaných zdrojů 
hudby na internetu nebo si vytvořte své vlastní 
ripováním hudebních CD a přeneste je do svého 
zařízení.

Připojení MP3 Link

MP3 Link umožňuje přímé přehrávání obsahu MP3 
z přenosných přehrávačů medií. Kromě toho, že si 
můžete vychutnat svou oblíbenou hudbu 

v mimořádné kvalitě zvuku audiosystému, je také 
připojení MP3 extrémně pohodlné, neboť stačí 
pouze připojit přenosný MP3 přehrávač 
k audiosystému.

Programování CD pro 20 skladeb
Funkce programovatelného přehrávání CD vám 
umožní vychutnat si vaše oblíbené skladby v 
požadovaném pořadí.

Kompatibilní s disky CD-R/RW
Kompatibilní audiosystém s disky CD-RW přehrává 
jak disky CD-R, tak přepisovatelné CD-RW. Na 
disky CD-R je možné nahrávat jen jednou a lze je 
přehrávat na libovolném CD přehrávači; disky CD-
RW můžete přepisovat vícekrát, ale přehrávat je 
můžete pouze na kompatibilních CD přehrávačích. 
Laserový paprsek a obvody dekodéru přehrávačů 
kompatibilních s disky CD-RW jsou speciálně 
zkonstruovány pro čtení speciální záznamové vrstvy 
disků CD-RW, která funguje na principu změny fáze. 
Tak je zajištěno, že na audiosystému pro přehrávání 
disků CD budete moci vždy přehrávat všechny doma 
nahrané disky.

Tuner FM/MW

Stereofonní tuner FM/MW (AM)
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Specifikace
Přehrávání zvuku
• Média pro přehrávání: MP3-CD, CD, CD-R, CD-

RW, WMA-CD
• 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
• Typ zavádění: horní

Možnosti připojení
• Připojení MP3 Link: Stereofonní linkový vstup 

3,5 mm

Spotřeba
• Typ baterie: Velikost C (LR14)
• Napětí baterie: 1,5 V
• Napájení: 220–240 V
• Počet baterií: 6

Příslušenství
• Kabely/konektory: Stereofonní linkový kabel 

3,5 mm, napájecí kabel
• Uživatelská příručka: vícejazyčný
• Záruka: Brožura o celosvětové záruce

Rozměry
• Hrubá hmotnost: 2,4 kg
• Hloubka balení: 139 mm
• Výška balení: 262 mm
• Šířka balení: 371 mm
• Hmotnost: 1,9 kg
• Hloubka hlavní jednotky: 236 mm
• Výška hlavní jednotky: 122 mm
• Šířka hlavní jednotky: 341 mm
•
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