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Наслаждавайте се на мощна музика 

безжично, където и да сте
Преносимият CD радиокасетофон на Philips е мощна звукова система, която можете да вземете 

навсякъде. Тя дава свобода на музиката ви с One-Touch NFC свързаност за безпроблемно 

Bluetooth® сдвояване. Или възпроизвеждайте песните си на USB, CD и MP3-CD устройство.

Наслаждавайте се на любимата си музика от различни източници
• Безжично поточно извличане на музика чрез Bluetooth™ от вашия смартфон
• Сдвояване чрез Bluetooth с едно докосване за смартфони с NFC
• USB Direct за възпроизвеждане на MP3 музика
• Изпълнявайте: MP3-CD, CD и CD-R/RW
• Повече музика с цифровото FM радио с 20 настроени станции

Лесна употреба
• Удобно дистанционно управление за допълнително улеснение
• Гнездо за стерео слушалки, за да слушате музиката точно така, както ви харесва
• Аудио вход за лесно възпроизвеждане на музиката от портативни устройства

Мощен звук, който можете да чуете и почувствате
• Системата с басрефлексни високоговорители осигурява мощни, по-дълбоки баси
• Динамично усилване на басите за дълбок и драматичен звук
• Обща изходна мощност 10 W RMS



 Поточно извличане на музика чрез 
Bluetooth™

Bluetooth е технология за безжична комуникация 
на малки разстояния, която е едновременно 
стабилна и енергийно ефективна. Тя осигурява 
лесна безжична връзка с iPod/iPhone/iPad или 
други Bluetooth устройства, като смартфони, 
таблети и дори лаптопи. Сега можете да се 
наслаждавате на любимата си музика и на звука от 
филмите и игрите безжично и лесно – с тази 
тонколона.

Технология NFC

Сдвоявайте Bluetooth устройства с едно 
докосване - чрез технологията NFC (Near Field 
Communications). Просто докоснете смартфона 
или таблета с NFC възможности до NFC зоната 
на тонколоната и тонколоната ще се включи, ще 
се извърши Bluetooth сдвояване и ще се стартира 
поточното възпроизвеждане на музика.

USB Direct за MP3 музика
USB Direct за възпроизвеждане на MP3 музика

Изпълнявайте: MP3-CD, CD и CD-R/
RW

MP3 означава "MPEG 1 Audio layer-7,6 см (3")". 
MP3 е революционна технология за компресия, 
чрез която големи цифрови музикални файлове 
могат да станат до 10 пъти по-малки без това да 
влоши радикално аудио качеството им. MP3 се 
превърна в стандартен формат за аудио 
компресия, използван в Интернет, който 
позволява бърз и лесен трансфер на аудио 
файлове.

Система басрефлексни 
високоговорители

Басрефлексната система високоговорители дава 
дълбоки басови звуци с компактни кутии на 
високоговорителите. Тя се различава от 
конвенционалната система с кутии на 
високоговорителите по добавените тръбни баси, 
които са акустично нагодени към 
високоговорителя за ниски честоти за 
оптимизиране на нискочестотното звучене на 
системата. Резултатът е по-дълбок управляван бас 
и по-малки изкривявания. Системата работи чрез 
резонанс на въздушната маса в тръбните баси, за 
вибрации като при конвенционален 
високоговорител за ниски честоти. В комбинация 
с честотната реакция на високоговорителя за 
ниски честоти, системата разширява като цяло 
нискочестотните звуци, за да създаде цяло едно 
ново измерение от дълбоки баси.
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Спецификации
Безжична технология Bluetooth®
• Профили: A2DP, AVRCP

Аудио възпроизвеждане
• Режим Bluetooth: Възпроизвеждане/пауза, 
Предишна/следваща песен

• USB преки режими на работа: Бързо назад/
бързо напред, Възпроизвеждане/пауза, 
Предишна/следваща песен, Програмирано 
възпроизвеждане, Повторение, Разбъркване

• Режими на възпроизвеждане на диска: Бързо 
напред/назад, Търсене следв./пред. песен в 
албум, Търсене на следваща/предишна песен, 
Програмирано възпроизвеждане, Повторно 
възпроизвеждане, Разбъркано възпроизвеждане

• Тип устройство за зареждане: Предно
• Носители за възпроизвеждане: CD, CD-R/RW, 

MP3-CD
• програмируеми песни: 20

Възможности за свързване
• USB: USB хост
• Изход за аудио/видео: Слушалки (3,5 мм)
• Аудио вход (3,5 мм)

Тунер / Приемане / Предаване
• Антена: FM антена
• Обхвати на тунера: FM
• Предварително настроени станции: 20
• Подобрения в тунера: автоматична цифрова 
настройка

Звук
• Регулиране на силата на звука: нагоре/надолу
• Подобрение на звука: Динамично усилване на 
басите

• Звукова система: стерео
• Изходна мощност: Общо 10 W макс.

Високоговорители
• Брой вградени високоговорители: 2
• Подобрен високоговорител: система 
басрефлексни високоговорители

Комфорт
• Цифри на дисплея: 6
• Тип на дисплея: LCD дисплей
• Цвят на подсветката: синьо

Аксесоари
• Дистанционно управление: 12-бутонно с 
литиева батерия

• Други: Ръководство за потребителя
• Листовка с гаранция за цял свят

Захранване
• Електрозахранване: 220 – 240 V
• Тип батерия: Размер C (LR14)
• Брой батерии: 6
• Напрежение на батерията: 1,5 V

Размери
• Ширина на опаковката: 561 мм
• Височина на опаковката: 275 мм
• Дълбочина на опаковката: 159 мм
• Бруто тегло: 3,5 кг
• Дълбочина на главния блок: 132 мм
• Височина на главния блок: 214 мм
• Ширина на главния блок: 451 мм
• Тегло: 2,5 кг
•
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