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Élvezze iPod/iPhone készülékén tárolt
zenéjét, bárhová is megy
Ossza meg kedvenc iPod/iPhone dallamait hangosan is, bármerre jár. Nem csupán a magas szintű
hordozhatóságot és egyszerű használatot élvezheti, de töltheti is iPod/iPhone készülékét lejátszás
közben. CD, CD-R és CD-RW lemezeket is lejátszhat. Engedje szabadon a zenét most!
Élvezze a több forrásból érkező zenét
• Játsszon le zenét és egyúttal töltse iPod/iPhone készülékét
• CD, CD-R és CD-RW lejátszása
• FM hangolóegység a rádióhallgatás élményéért
• MP3 Link a hordozható zene lejátszásához
Egyszerű használat
• CD kevert lejátszása/ismétlése a személyes zenei élményhez
Tiszta, részletgazdag hangzás
• Dinamikus basszuskiemelés: mély, drámai hang
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CD Soundmachine

iPod/iPhone dokkolóegység

Fénypontok
Dinamikus basszuskiemelés

Műszaki adatok
CD, CD-R és CD-RW lejátszása

iPod kompatibilitás

• Kompatibilitás:: iPod classic, mini iPod, 1.
generációs iPod nano, 2. generációs iPod nano, 3.
generációs iPod nano, 4. generációs iPod nano, 5.
generációs iPod nano, 6. generációs iPod nano,
iPod touch, 2. generációs iPod touch, 3. generációs
iPod touch, 4. generációs iPod touch, iPod színes
kijelzővel

iPhone kompatibilitás

• Kompatibilitás:: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS,
iPhone 4, iPhone 4S
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.

iPod/iPhone zenelejátszás és töltés

A Philips termékei köztudottan a legtöbb kapható
lemezformátummal kompatibilisek. Ez az
audiorendszer lehetővé teszi, hogy Ön CD, CD-R és
CD-RW forrásokból hallgasson zenét. A CD-RW
kompatibilitás azt jelenti, hogy mind az írható (CDR), mind az újraírható (CD-RW) lemezeket
lejátszhatja az audiokészülékén. A CD-R lemezekre
egyszer lehet felvenni, majd bármely CD lejátszón
lejátszhatók, míg a CD-RW lemezekre többször
készíthető felvétel, ami többször újraírható, és csak
kompatibilis audio CD lejátszókon játszható le.

MP3 Link

Audiolejátszás

• Betöltő típusa: Felső rész
• Tartóegység lejátszási üzemmód: iPod töltése,
iPhone töltése, Lejátszás és szünet, Következő és
előző zeneszám, Gyorskeresés előre és visszafelé,
Ismétlés, Véletlen sorrendű lejátszás
• Adathordozók lejátszása: CD, CD-R, CD-RW
• Lemezlejátszási módok: Gyorskeresés előre/
visszafelé, Következő/előző műsorszám keresése,
Lejátszás ismétlése, Véletlenszerű lejátszás

Hang
•
•
•
•
•

Kimeneti teljesítmény (RMS): 2x1 W
Hangrendszer: Sztereó
Hangzásjavítás: Dinamikus basszuskiemelés
Hangszóró átmérője: 3"
Hangerőszabályzó: forgó

Hangolóegység/Vétel/Adás
• Hangolási sávok: FM sztereó
• Antenna: FM antenna

Hangszórók
Élvezze kedvenc MP3 zeneszámait, miközben tölti
iPhone/iPod-ját! A dokkolóval közvetlenül
csatlakoztathatja hordozható készülékét a dokkolós
szórakoztatórendszerhez, így kedvenc zenéjét kiváló
hangzással élvezheti. Lejátszás közben lehetősége van
iPod/iPhone lejátszójának töltésére, így nem kell
aggódnia hordozható lejátszója akkumulátorának
lemerülése miatt. A dokkolós szórakoztatórendszer
automatikusan tölti hordozható készülékét dokkolás
közben.

• Beépített hangszórók: 2
Az MP3-csatlakoztathatóság lehetővé teszi a
hordozható médialejátszók MP3 tartalmának
közvetlen lejátszását. Amellett, hogy a hangrendszer
által biztosított kiváló minőségben élvezheti kedvenc
zeneszámait, az MP3 összeköttetés különösen
kényelmessé teszi mindezt azáltal, hogy elég az MP3
lejátszót a hangrendszerbe helyeznie.

Csatlakoztathatóság

• Aux be: (MP3-csatlakozó)

Tápellátás
•
•
•
•

Tápellátás: AC 220 - 240 V
Akkumulátor típusa: LR14
Elemfeszültség: 1,5 V
Elemek száma: 6

Tartozékok

• Mellékelt tartozékok: Váltakozó áramú hálózati
kábel, Felhasználói kézikönyv, Garancialevél

Méretek

• Termék méretei (sz x mé x ma): 262 x 266 x
123 mm
• Méret csomagolással együtt (Sz x Mé x Ma): 296 x
156 x 300 mm
• Termék tömege: 1,1 kg
• Tömeg csomagolással együtt: 1,8 kg
•
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