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Απολαύστε πανίσχυρη μουσική ασύρματα 
όπου κι αν βρίσκεστε
Το φορητό ηχοσύστημα Philips με CD είναι ένα πανίσχυρο ηχοσύστημα που μπορείτε να παίρνετε 

μαζί σας παντού. Απελευθερώνει τη μουσική σας χάρη στην ασύρματη συνδεσιμότητα One-Touch 

NFC για πανεύκολη σύζευξη Bluetooth. Εναλλακτικά, μπορείτε να ακούσετε τα αγαπημένα σας 

κομμάτια από USB, CD και MP3-CD.

Απολαύστε τη μουσική σας από διαφορετικές πηγές
• Ασύρματη μετάδοση μουσικής μέσω Bluetooth™ από το smartphone
• USB Direct για αναπαραγωγή μουσικής MP3
• Αναπαραγωγή MP3-CD, CD και CD-R/RW
• Περισσότερη μουσική με ψηφιακό ραδιόφωνο FM και 20 προεπιλογές σταθμών

Εύκολη χρήση
• Λειτουργία One-Touch για σύζευξη Bluetooth με τα smartphone τεχνολογίας NFC
• Εύχρηστο τηλεχειριστήριο για μεγαλύτερη άνεση
• Τυχαία αναπαραγωγή/ επανάληψη CD, για την προσωπική σας μουσική απόλαυση
• Δυνατότητα προγρ. 20 κομματιών CD
• Υποδοχή στερεοφωνικών ακουστικών για καλύτερη προσωπική μουσική απόλαυση

Δυνατός ήχος που ακούτε και νιώθετε
• Σύστημα ηχείων με ανάκλαση μπάσων για πανίσχυρο, βαθύτερο ήχο
• Δυναμική ενίσχυση μπάσων για βαθύ και πλούσιο ήχο



 Μετάδοση μουσικής μέσω Bluetooth™

Το Bluetooth είναι μια τεχνολογία ασύρματης 
επικοινωνίας μικρής εμβέλειας, η οποία είναι 
ισχυρή και ταυτόχρονα ενεργειακά 
αποδοτική. Η τεχνολογία σάς δίνει τη 
δυνατότητα να δημιουργείτε με ευκολία μια 
ασύρματη σύνδεση με το iPod/iPhone/iPad ή 
με άλλες συσκευές Bluetooth, όπως 
smartphone, tablet ή ακόμα και laptop. Το 
αποτέλεσμα; Ακούστε την αγαπημένη σας 
μουσική ή ήχο από τα βίντεο και τα παιχνίδια 
σας εύκολα και ασύρματα, σε αυτό το ηχείο.

Τεχνολογία NFC

Ολοκληρώστε εύκολα τη σύζευξη συσκευών 
Bluetooth, χάρη στη λειτουργία One-Touch 

NFC (Near Field Communications). Πατήστε 
απλά το smartphone ή το tablet με 
τεχνολογία NFC στην περιοχή NFC ενός 
ηχείου για να ενεργοποιήσετε το ηχείο, να 
ξεκινήσετε τη σύζευξη Bluetooth και να 
αρχίσετε τη μετάδοση της μουσικής.

USB Direct για μουσική MP3
USB Direct για αναπαραγωγή μουσικής MP3

Σύστημα ηχείων με ανάκλαση μπάσων

Το Σύστημα ηχείων με ανάκλαση μπάσων 
παράγει πλούσια εμπειρία μπάσων από ένα 
σύστημα ηχείων μικρού μεγέθους. Διαφέρει 
από τα συμβατικά συστήματα ηχείων καθώς 
διαθέτει πρόσθετο αγωγό μπάσων, 
ακουστικά στοιχισμένο με το γούφερ, για 
βελτίωση της απόσβεσης των χαμηλών 
συχνοτήτων του συστήματος. Το 
αποτέλεσμα είναι πιο πλούσια μπάσα και 
λιγότερη παραμόρφωση. Το σύστημα 
λειτουργεί συντονίζοντας τη μάζα αέρα στον 
αγωγό μπάσων, ώστε να πάλλεται όπως ένα 
συμβατικό γούφερ. Σε συνδυασμό με την 

απόκριση του γούφερ, το σύστημα 
παρατείνει το σύνολο των ήχων χαμηλής 
συχνότητας για τη δημιουργία μιας νέας 
διάστασης πλούσιων μπάσων.

Εύχρηστο τηλεχειριστήριο

Με ένα εύχρηστο τηλεχειριστήριο για 
μεγαλύτερη άνεση στα δάχτυλά σας, το μόνο 
που έχετε να κάνετε είναι να χαλαρώσετε.
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Αναπαραγωγή ήχου
• Μέσα αναπαραγωγής: CD, CD-R, CD-RW, MP3-

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
• LNA - κεραία: Κεραία FM

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

(ψηφιακός)
• Ισχύς: Έως 12W

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

Συνδεσιμότητα
• USB: Host USB

• Υποδοχή ακουστικών 3,5 χιλ.
• Είσοδος ήχου (3,5 χιλ.)

Άνεση
• Τύπος οθόνης: Οθόνη LCD
• Τύπος μονάδας τοποθέτησης: πάνω

Ρεύμα
• Τύπος μπαταριών: Μέγεθος D (LR20)
• Tάση μπαταρίας: 1,5 volt
• Αριθμός μπαταριών: 6
• Τύπος ισχύος: Τροφοδοτικό AC/DC

Αξεσουάρ
• Τηλεχειριστήριο: ναι
• Καλώδιο ρεύματος
• Εγχειρίδιο χρήσης: ναι
• Εγγύηση: Φυλλάδιο εγγύησης

Διαστάσεις
• Διαστάσεις προϊόντος (ΠxΒxΥ): 435 x 271 x 

170 χιλ.
• Διαστάσεις συσκευασίας (ΠxΒxΥ): 469 x 197 x 

311 χιλ.
• Βάρος προϊόντος: 2,9 κ.
• Βάρος με την συσκευασία: 4,11 κ.
•
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