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Nagyszerű hordozható hangzás
USB direct lejátszással
Szeretné kedvenc digitális dallamait a hordozható zenelejátszóból szabadjára engedni, és
erőteljes hangzást kölcsönözni nekik? A Philips CD Soundmachine USB Direct
csatlakozása segítségével megteheti!
Tiszta, részletgazdag hangzás
• Dinamikus basszuskiemelés: mély, drámai hang
• 5 W RMS kimeneti összteljesítmény
A hallgatás páratlan élménye
• USB Direct az MP3/WMA formátumú zene lejátszásához
• MP3/WMA-CD, CD és CD-RW lemezek lejátszása
• FM/MW digitális hangolóegység
Egyszerű használat
• 20 programozható CD szám
• CD kevert lejátszása/ismétlése a személyes zenei élményhez
• MP3 Link a hordozható zene lejátszásához
• ID3 Tag támogatás CD-lejátszás közbeni információkereséshez
• Kézreálló távvezérlő a fokozott kényelemért
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CD Soundmachine
Digitális hangolás 5 W

Fénypontok
Dinamikus basszuskiemelés

USB Direct

MP3 összeköttetés különösen kényelmessé
teszi mindezt azáltal, hogy elég az MP3 lejátszót
a hangrendszerbe helyeznie.
Kézreálló távvezérlő

A Dinamikus mélyhang-kiemelés maximálisra
növeli a zenei élvezetet, hiszen egyetlen
gombnyomással képes kiemelni a zene
mélyhang-tartalmát – bármilyen legyen is a
hangerő-beállítás: alacsony vagy magas! A
legmélyebb frekvenciák rendszerint elvesznek
a hangerő alacsony szintre állítása mellett.
Ennek ellensúlyozására a Dinamikus mélyhangkiemelés beállítható a mély hangszintek
kiemelésére, így Ön kiegyenlített hanghatást
élvezhet a hangerő csökkentése esetén is.

Az USB Direct mód segítségével csak
csatlakoztatnia kell az USB-eszközt a Philips
készülék USB-portjához, és a digitális zenei
tartalom közvetlenül a Philips készülékről
játszható le.

A kézreálló távvezérlő nyújtotta kényelmet az
ujjai alatt érezheti hátradőlve, pihenés közben.

MP3 Link

Az MP3-csatlakoztathatóság lehetővé teszi a
hordozható médialejátszók MP3 tartalmának
közvetlen lejátszását. Amellett, hogy a
hangrendszer által biztosított kiváló
minőségben élvezheti kedvenc zeneszámait, az

ID3 Tag támogatás
Az ID3 Tag támogatású lejátszókon LCD
képernyő van, amelyen egy szöveg kiírja az
előadó nevét és az éppen játszott műsorszám
címét, hogy a lejátszón könnyen be lehessen
azonosítani a dalokat. Mindkettő numerikus és
szöveges információt mutat könnyen olvasható
formában, hogy az előadó neve és a szám címe
kényelmesen látható legyen. Az ID3 Tag
támogatással gyorsan és könnyen meg lehet
keresni MP3-CD vagy WMA-CD lemezeken a
számokat, illetve el lehet igazodni közöttük.
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Műszaki adatok
Audiolejátszás

• Lemezlejátszási módok: Gyorskeresés előre/
visszafelé, Következő/előző műsorszám keresése,
Programozott lejátszás, Lejátszás ismétlése,
Véletlenszerű lejátszás
• Betöltő típusa: Felső rész
• Adathordozók lejátszása: CD, CD-R, CD-RW,
MP3-CD, WMA-CD
• Programozható műsorszámok: 20
• Direct USB módok: Gyorskeresés előre/visszafelé,
Lejátszás/Szünet, Előző/Következő, Programozott
lejátszás, Ismétlés, Véletlenszerű lejátszás

Csatlakoztathatóság

• USB-vel: USB-gazdaport
• Audio/video kimenet: Fejhallgató (3,5 mm-es)
• MP3 Link: 3,5 mm-es sztereó vonalbemenet

Hangolóegység/Vétel/Adás
•
•
•
•

Antenna: FM antenna
Hangolási sávok: FM, MW
Programhelyek: 40
Hangolás finomítása: automatikus digitális hangolás

Hangzás

•
•
•
•
•

Hangzásjavítás: Dinamikus basszuskiemelés
Kimeneti teljesítmény (RMS): 5 W összteljesítmény
Hangrendszer: Sztereó
Hangszóró átmérője: 4"
Hangerőszabályzó: forgó

Hangszórók

• Beépített hangszórók: 2
• Kidolgozás: Fém

Kényelem

• Háttérvilágítás
• Kijelző típusa: LCD

Tartozékok
•
•
•
•

Távvezérlő
Hálózati tápkábel
Felhasználói kézikönyv: Többnyelvű
Garanciafüzet

Méretek
•
•
•
•
•
•
•
•

Csomag mélysége: 173 mm
Csomag magassága: 297 mm
Csomag szélessége: 417 mm
Tömeg, a csomagolással együtt: 3,25 kg
Tömeg: 3 kg
Főegység mélysége: 257 mm
Főegység magassága: 134 mm
Főegység szélessége: 386 mm

Energiaellátás

• Elemek száma: 8 db LR20 a főegységhez (nem
tartozék), 1 db CR2025 a távvezérlőhöz
(mellékelve)
• Hálózati tápellátás: 220 - 240 V, 50/60 Hz
•
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