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Mėgaukitės galinga belaide 

muzika keliaudami
Nešiojamas „Philips“ CD grotuvas - tai galinga garso sistema, kurią galite pasiimti su savimi. 
Ji transliuoja muzika per belaidį „Bluetooth“ ryšį naudojantį NFC technologiją, įjungiamą 
vos vienu palietimu. Arba leiskite muziką iš USB, CD ir MP3-CD.

Mėgaukitės muzika iš kelių šaltinių
• Transliuokite muziką belaidžiu būdu per „Bluetooth™“ iš išmaniojo telefono
• Valdymas vienu palietimu naudojant NFC su išmaniaisiais telefonais, skirtas susieti „Bluetooth“ 

ryšiu
• „USB Direct“ MP3 muzikos perklausai
• Leiskite MP3-CD, CD ir CD-R/RW\
• Dar daugiau muzikos su skaitmeniniu FM radiju ir 20 programuojamų radijo stočių

Paprasta naudoti
• Patogus nuotolinis valdymas suteiks daugiau komforto
• Jei norite muzikos klausytis vienas, prie stereofoninių ausinių lizdo prijunkite ausines
• Naudodami garso įvestį paprasčiau atkursite muziką iš nešiojamųjų įrenginių

Galite išgirsti ir pajausti galingą garsą
• Garsiak. sist. su žemųjų dažnių atspindžiu leidžia mėgautis galingais, sodriais žemaisiais dažniais
• Dinaminis žemųjų dažnių stiprinimas – sodrus ir dinamiškas garsas
• 10W RMS bendra išvesties galia



 Transliuokite muziką per „Bluetooth™“

„Bluetooth“ yra trukdžiams atspari ir mažai energijos 
naudojanti nedidelio atstumo belaidžio ryšio 
technologija. Naudojant šią technologiją galima 
lengvai belaidžiu ryšiu prisijungti prie „iPod“ / 
„iPhone“/ „iPad“ arba kitų „Bluetooth“ įrenginių, 
tokių kaip išmanieji telefonai, planšetiniai 
kompiuteriai arba net nešiojamieji kompiuteriai. 
Todėl per šį garsiakalbį be jokių laidų galite mėgautis 
mėgstama muzika, vaizdo įrašų arba žaidimų garsu.

NFC technologija

Paprastai susiekite „Bluetooth“ įrenginius vienu 
palietimu, naudodami NFC (artimo lauko ryšio angl. 
„Near Field Communications“) technologiją. Tiesiog 
spustelėkite išmanųjį telefoną arba planšetinį 
kompiuterį su NFC funkcija NFC srityje, kad 
įjungtumėte garsiakalbį, paleistumėte „Bluetooth“ 
siejimą ir pradėtumėte srautiniu perdavimu leisti 
muziką.

„USB Direct“ MP3 muzikai
„USB Direct“ MP3 muzikos perklausai

Leiskite MP3-CD, CD ir CD-R/RW\

MP3 („MPEG 1 Audio layer“ 7,6 cm (3 in) yra 
revoliucinė glaudinimo technologija, kurią naudojant 
didelės skaitmeninės muzikos rinkmenos gali būti 
sumažinamos iki 10 kartų, radikaliai nepakeičiant 
garso kokybės. MP3 tapo standartiniu garso 
glaudinimo formatu, naudojamu pasauliniame 
žiniatinklyje, jis suteikia galimybę greitai ir lengvai 
persiųsti garso rinkmeną.

Garsiakalbiai su žem. dažnių atspindžiu

Dėl garsiakalbių sistemos su žemųjų dažnių 
atspindžio funkcija sodriais žemaisiais dažniais galite 
mėgautis iš kompaktiškų garsiakalbių sistemos. Ši 
sistema skiriasi nuo kitų įprastinių garsiakalbių 
sistemų, nes joje yra papildomas žemųjų dažnių 
vamzdis, kuris akustiškai suderintas su žemųjų dažnių 
garsiakalbiu, todėl iš sistemos skleidžiami optimalūs 
žemieji garsai. To rezultatas – sodresni ir mažiau 
iškraipyti žemųjų dažnių garsai. Sistema veikia 
rezonuodama oro srautą žemųjų dažnių vamzdyje ir 
sukurdama tokią pat vibraciją kaip įprastiniuose 
žemųjų dažnių garsiakalbiuose. Kartu su žemųjų 
dažnių garsiakalbiams būdingu jautrumu sistema 
išplečia bendrą žemųjų dažnių garsų diapazoną ir 
sukuria visiškai naują tokių garsų dimensiją.
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Specifikacijos
„Bluetooth®“ belaidė technologija
• Profiliai: A2DP, AVRCP

Garso atkūrimas
• „Bluetooth“ režimas: Groti/sustabdyti, Ankstesnis/

kitas
• „USB Direct“ režimai: Greitai sukti atgal / į priekį, 

Groti/sustabdyti, Ankstesnis/kitas, Programų 
leidimas, Pakartoti, Groti atsitiktine tvarka

• Diskų atkūrimo režimai: Greitai pirmyn / atgal, Kito 
/ ankstesnio albumo paieška, Kito / ankstesnio 
takelio paieška, Programų leidimas, Kartoti 
grojimą, Maišyti grojimą

• Įdėjimo būdas: Priekis
• Atkuriama medija: CD, CD-R/RW, MP3-CD
• Programuojami takeliai: 20

Prijungimo galimybė
• USB: USB jungtis
• Garso / vaizdo išvestis: Ausinės (3,5 mm)
• Garso įvestis (3,5 mm)

Derintuvas / imtuvas / siųstuvas
• Antena: FM antena
• Imtuvo diapazonas: FM
• Iš anksto nustatytos stotys: 20
• Imtuvo pagerinimas: Automatinis skaitmeninis 

nustatymas

Garsas
• Garsumo reguliatorius: didinimas / mažinimas
• Garsumo gerinimas: Dinaminis žemųjų dažnių 

stiprinimas
• Garso sistema: stereo
• Išvesties galia: Bendra 10 W, maks.

Garsiakalbiai
• Integruotų garsiakalbių skaičius: 2
• Garsiakalbių sustiprinimas: „Bass Reflex“ 

garsiakalbių sistema

Patogumas
• Rodomi skaičiai: 6
• Ekrano tipas: LCD ekranas
• Fono spalva: Mėlynas

Priedai
• Nuotolinis valdymas: 12 klavišų, su ličio baterija
• Kita: Vartotojo vadovas
• Tarptautinės garantijos lapas

Maitinimas
• Maitinimo šaltinis: 220–240 V
• Baterijos tipas: C dydžio (LR14)
• Maitinimo elementų skaičius: 6
• Akumuliatoriaus įtampa: 1,5 V

Matmenys
• Pakuotės plotis: 561 mm
• Pakuotės aukštis: 275 mm
• Pakuotės gylis: 159 mm
• Bendras svoris: 3,5 kg
• Pagrindinio įrenginio gylis: 132 mm
• Pagrindinio įrenginio aukštis: 214 mm
• Pagrindinio įrenginio plotis: 451 mm
• Svoris: 2,5 kg
•
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