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Απολαύστε τη μουσική σας όπου κι αν βρίσκεστε
με USB Direct
Θέλετε να απολαμβάνετε μουσικές συλλογές που είναι αποθηκευμένες σε φορητό music player 

χωρίς να χρησιμοποιείτε ακουστικά; Συνδέστε την υποδοχή USB Direct με το ηχοσύστημα CD 

της Philips και απολαύστε την αγαπημένη σας ψηφιακή μουσική μέσω των πανίσχυρων ηχείων, 

οπουδήποτε και οποτεδήποτε.

Απολαύστε τη μουσική σας από διαφορετικές πηγές
• USB Direct για αναπαραγωγή μουσικής MP3/WMA
• Αναπαραγωγή MP3/WMA-CD, CD και CD-RW
• Δέκτης FM για να απολαμβάνετε ραδιόφωνο
• MP3 Link για αναπαραγωγή φορητής μουσικής

Εύκολη χρήση
• Τυχαία αναπαραγωγή/ επανάληψη CD, για την προσωπική σας μουσική απόλαυση
• Δυνατότητα προγρ. 20 κομματιών CD



 Αναπαραγωγή MP3/WMA-CD, CD και 
CD-RW

Με την τεχνολογία συμπίεσης ήχου, μεγάλα 
ψηφιακά αρχεία μουσικής μπορούν να γίνουν έως 
και 10 φορές μικρότερα, χωρίς σημαντική μείωση 
της ποιότητας του ήχου. Τα MP3 ή WMA είναι δύο 
από τα φορμά συμπίεσης που σας επιτρέπουν να 
απολαμβάνετε έναν κόσμο ψηφιακής μουσικής 
στη συσκευή αναπαραγωγής της Philips. 
Πραγματοποιήστε λήψη τραγουδιών MP3 ή WMA 
από εξουσιοδοτημένες ιστοσελίδες μουσικής στο 
Διαδίκτυο ή δημιουργήστε τα δικά σας μουσικά 
αρχεία MP3 ή WMA αντιγράφοντας τα CD ήχου 
σας και μεταφέροντάς τα στη συσκευή σας.

Σύνδεση MP3

Η σύνδεση MP3 Link επιτρέπει αναπαραγωγή 
αρχείων MP3 απευθείας από φορητά media player. 
Εκτός από το γεγονός ότι απολαμβάνετε την 
αγαπημένη σας μουσική στην ανώτερη ποιότητα 
ήχου που προσφέρει το ηχοσύστημα, το MP3 link 
είναι επίσης εξαιρετικά εύχρηστο καθώς το μόνο 
που χρειάζεται να κάνετε είναι να συνδέσετε το 
φορητό σας MP3 player στο ηχοσύστημα.

USB Direct

Με τη λειτουργία USB Direct, απλώς συνδέετε την 
επιθυμητή συσκευή USB στη θύρα USB της 
συσκευής Philips και απολαμβάνετε απευθείας 
αναπαραγωγή μουσικής από τη συσκευή Philips.
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Χαρακτηριστικά
• USB: Host USB
Αναπαραγωγή ήχου
• Μέσα αναπαραγωγής: CD, CD-R, CD-RW, MP3-

CD, WMA-CD
• Λειτουργίες αναπαραγωγής δίσκων: γρήγορη 
κίνηση εμπρός/πίσω, αναζήτηση επόμενου/
προηγούμενου άλμπουμ, αναζήτηση επόμενου/
προηγ. κομματιού, επανάληψη/τυχαία 
αναπαραγωγή/πρόγραμμα

Δέκτης/Λήψη/Μετάδοση
• Ζώνες δέκτη: FM, MW
• Κεραία: Κεραία FM

Ήχος
• Σύστημα ήχου: στερεοφωνικό
• Έλεγχος έντασης ήχου: περιστροφικός 

(αναλογικός)
• Ισχύς: 2 x 1 W RMS

Ηχεία
• Αρ. ενσωματωμένων ηχείων: 2
• Φινίρισμα γρίλιας ηχείου: μεταλλικό

Συνδεσιμότητα
• Σύνδεση MP3: Στερεοφωνική είσοδος 3,5 χιλ

Ρεύμα
• Τύπος μπαταριών: Μεγέθους C (LR14)
• Tάση μπαταρίας: 1,5 V
• Αριθμός μπαταριών: 6
• Τύπος ισχύος: Τροφοδοτικό AC/DC

Ευκολία
• Ψηφία οθόνης: 3
• Τύπος οθόνης: Οθόνη LCD
• Τύπος μονάδας τοποθέτησης: επάνω

Αξεσουάρ
• Καλώδια/Σύνδεση: καλώδιο ρεύματος
• Εγγύηση: Φυλλάδιο εγγύησης
• Άλλα: Εγχειρίδιο χρήσεως

Διαστάσεις
• Διαστάσεις προϊόντος (ΠxΒxΥ): 212 x 245 x 

130 χιλ.
• Διαστάσεις συσκευασίας (ΠxΒxΥ): 280 x 156 x 

246 χιλ.
• Βάρος προϊόντος: 1,1 κ.
• Βάρος με την συσκευασία: 1,7 κ.
•
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