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Sunet excelent în mişcare

cu USB direct
Vreţi să vă eliberaţi melodiile digitale preferate de pe playerul de muzică portabil şi să vă 
bucuraţi de ele cu un sunet puternic? Cu funcţia USB Direct a produsului Philips CD 
Soundmachine, acum puteţi!

Sunet clar și bogat
• Dynamic Bass Boost pentru bas profund și dramatic
• Putere totală de ieșire 5W RMS

Experienţa vizuală perfectă
• USB Direct pentru redarea muzicii MP3/WMA
• Redare MP3/WMA-CD, CD și CD-RW
• Tuner digital FM/MW

Ușor de utilizat
• 20 de piese programabile de pe CD
• Redare aleatorie/Repetare CD pentru savurarea personalizată a muzicii
• Legătură MP3 pentru redarea de muzică portabilă
• Acceptă etichete ID3 - informaţii despre piese la redarea de pe CD
• Telecomandă ergonomică pentru mai mult conform



 Dynamic Bass Boost

Dynamic Bass Boost optimizează frecvenţele 
joase în funcţie de volum, prin simpla apăsare a 
unui buton. De obicei, frecvenţele joase ale 
basului se pierd când volumul este diminuat. 
Pentru a contracara acest efect, funcţia 
Dynamic Bass Boost amplifică nivelul basului, 
pentru ca dumneavoastră să vă puteţi bucura 
de un sunet consistent chiar și atunci când 
reduceţi volumul.

USB Direct

Folosind modul USB Direct, conectaţi, pur și 
simplu, echipamentul USB la portul USB port 
pe dispozitivul dvs. Philips și muzica dvs. digitală 
va fi redată direct de pe dispozitivul Philips.

Legătură MP3

Conectivitatea prin legătură MP3 permite 
redarea directă a materialelor MP3 de pe 
playerele media portabile. Pe lângă avantajul 
ascultării muzicii dvs. preferate la calitatea 
superioară pusă la dispoziţie de sistemul audio, 

legătura MP3 este de asemenea extrem de 
comodă, deoarece tot ce trebuie să faceţi este 
să conectaţi playerul MP3 la sistemul audio.

Telecomandă ergonomică

Cu o telecomandă ergonomică pentru confort 
sporit la vârfurile degetelor, tot ce trebuie să 
faceţi este să vă relaxaţi.

Acceptă etichete ID3
Playerele care acceptă etichete ID3 au un 
ecran LCD ce afișează un text conţinând 
numele artistului și titlul piesei redate, astfel 
încât să puteţi identifica melodiile. Sunt afișate 
atât informaţii numerice, cât și informaţii în 
format text, care vă permit citirea cu ușurinţă 
a numelui artistului și titlului piesei. Acceptarea 
etichetelor ID3 vă oferă posibilitatea 
identificării și navigării facile prin numărul mare 
de fișiere pe MP3-CD sau WMA-CD.
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Redare audio
• Moduri redare disc: Derulare înainte/înapoi, 

Căutare melodie următoare/anterioară, Redare 
program, Repetare redare, Redare aleatorie

• Tip încărcător: Tabel de pagini
• Medii de redare: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, 

WMA-CD
• melodii programabile: 20
• Moduri USB Direct: Derulare rapidă înapoi/

Derulare rapidă înainte, Redare/Pauză, Piesă 
anterioară/Piesă următoare, Redare program, 
Repetare, Shuffle

Conectivitate
• USB: Port USB
• Ieșire audio/video: Căști (3,5 mm)
• Legătură MP3: Intrare cu jack stereo de 3,5 mm

Tuner/Recepţie/Transmisie
• Antenă: Antenă FM
• Benzi pentru tuner: FM, MW
• Presetări de posturi: 40
• Îmbunătăţire reglaj: reglare automată digitală

Sunet
• Caracteristici superioare sunet: Dynamic Bass 

Boost
• Putere de ieșire (RMS): În total 5 W
• Sistem audio: Stereo
• Diametru difuzor: 4"
• Controlul volumului: rotativ

Difuzoare
• Difuzoare încorporate: 2
• Finisaj: Metalic

Confort
• Iluminare din spate
• Tip ecran: LCD

Accesorii
• Telecomandă
• Cablu de alimentare
• Manual de utilizare: limbi multiple
• Certificat de garanţie

Dimensiuni
• Adâncime ambalaj: 173 mm
• Înălţime ambalaj: 297 mm
• Lăţime ambalaj: 417 mm
• Greutate cu ambalaj inclus: 3,25 kg
• Greutate: 3 kg
• Adâncime unitate principală: 257 mm
• Înălţime unitate principală: 134 mm
• Lăţime unitate principală: 386 mm

Alimentare
• Număr de baterii: 8 x LR20 pentru setul principal 

(nu este inclus), 1x CR2025 pentru telecomandă 
(inclus)

• Sursă de alimentare reţea: 220 - 240 V, 50/60 Hz
•
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