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Vychutnajte si výkonnú hudbu bezdrôtovo, 
nech idete kamkoľvek
Prenosný CD prehrávač od spoločnosti Philips je výkonný zvukový systém, ktorý si môžete zobrať so 

sebou kdekoľvek. Hudbu si budete môcť užívať bez limitov vďaka bezdrôtovému pripojeniu One-

Touch NFC na bezproblémové párovanie cez Bluetooth. Môžete si tiež prehrávať svoj obsah na USB, 

CD a MP3-CD.

Užite si hudbu z iného zdroja
• Prehrávajte hudbu bezdrôtovo cez Bluetooth™ z vášho smartfónu
• USB Direct pre prehrávanie hudby vo formáte MP3
• Prehrajte MP3-CD, CD a CD-R/RW
• Viac hudby s digitálnym FM rádiom s 20 predvoľbami staníc

Jednoduché používanie
• Jednodotykové párovanie cez Bluetooth pre smartfóny s technológiou NFC
• Praktické diaľkové ovládanie pre extra pohodlie
• CD náhodne/opakovať pre osobné potešenie z hudby
• 20 naprogramovaných skladieb z disku CD
• Stereofónny konektor slúchadiel poskytuje lepší hudobný zážitok

Výkonný zvuk, ktorý možno počuť i cítiť
• Systém reproduktorov Bass Reflex poskytuje výkonnejšie a hlbšie basy
• Dynamické zvýraznenie basov pre hlboký a vzrušujúci zvuk



 Prehrávajte hudbu cez Bluetooth™

Bluetooth je technológia bezdrôtovej 
komunikácie na krátke vzdialenosti, ktorá je 
spoľahlivá aj energeticky úsporná. Táto 
technológia umožňuje jednoduché bezdrôtové 
pripojenie k zariadeniam iPod/iPhone/iPad 
a ďalším zariadeniam s technológiou 
Bluetooth, ako sú smartfóny, tablety či 
dokonca laptopy. Vďaka tomu si cez tento 
reproduktor môžete bezdrôtovo vypočuť 
svoju obľúbenú hudbu, zvuk videí alebo hier.

Technológia NFC

Zariadenia Bluetooth môžete párovať jediným 
dotykom vďaka technológii (NFC – Near Field 

Communication). Stačí priložiť smartfón alebo 
tablet s funkciou NFC na oblasť NFC 
reproduktora, čím sa zapne reproduktor 
a spustí sa párovanie Bluetooth a prenos 
hudby.

USB Direct pre prehrávanie hudby vo 
formáte MP3
USB Direct pre prehrávanie hudby vo formáte 
MP3

Systém repr. Bass Reflex

Systém repr. Bass Reflex umožňuje hlboký 
zážitok z basov z kompaktného systému 
reproduktorov. Odlišuje sa od bežného 
systému reproduktorov dodatočným 
kruhovým basovým otvorom, ktorý je 
akusticky zladený s reproduktorom, aby 
optimalizoval výstup systému nízkej frekvencie. 
Výsledkom sú hlbšie ovládané basy a menšie 
skreslenie. Systém funguje prostredníctvom 
rezonancie zvuku do kruhového basového 
otvoru, ktorý vibruje ako bežný reproduktor. 

Systém kombinovaný s odozvou reproduktoru 
rozširuje celkovo nízku frekvenciu zvukov a 
vytvára celkom nový rozmer hlbokých basov.

Praktické diaľkové ovládanie

Vďaka praktickému diaľkovému ovládaniu, 
ktoré zvyšuje pohodlie pri používaní 
zariadenia, vám nezostáva nič iné, len sa v 
pokoji usadiť a relaxovať.
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Prehrávanie zvuku
• Prehrávané médiá: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
• Režimy prehrávania disku: rýchlo dopredu/dozadu, 

vyhľadávanie ďalší/predchádz. album, vyhľadávanie 
ďalšej/predchádz. skladby, opakovať/náhodne/
program

Tuner/Príjem/Vysielanie
• Pásma tunera: FM
• Anténa: FM anténa

Zvuk
• Zvukový systém: stereofónny
• Ovlád. hlasitosti: otočné (digitálne)
• Výstupný výkon: Max. 12 W

Reproduktory
• Počet vstavaných reproduktorov: 2
• Povrchová úprava mriežok reproduktorov: kov

Pripojiteľnosť
• USB: USB hostiteľ
• 3,5 mm konektor pre slúchadlá
• Zvukový vstup (3,5 mm)

Vybavenie a vlastnosti
• Typ displeja: LCD displej
• Typ vkladania: zvrchu

Príkon
• Typ batérie: Veľkosť D (LR20)
• Napätie batérie: 1,5 V
• Počet batérií: 6
• Typ napájania: AC/DC adaptér

Príslušenstvo
• Diaľkové ovládanie: áno
• Sieťový napájací kábel
• Manuál používateľa: áno
• Záruka: Záručný list

Rozmery
• Rozmery produktu (ŠxHxV): 435 x 271 x 170 mm
• Rozmery balenia (Š x H x V): 469 x 197 x 311 mm
• Hmotnosť výrobku: 2,9 kg
• Hmotnosť vrátane balenia: 4,11 kg
•
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