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Bezeten van muziek

Ontspannen met lekkere muziek
Geniet van muziek via iPod, CD of storingsvrije DAB+-radio met het superslanke Philips-
micromuzieksysteem. De handige alles-in-één afstandsbediening biedt optimaal 
luisterplezier vanaf meerdere bronnen.

DAB-radio in digitale kwaliteit
• Duidelijke en kraakvrije DAB+-radio
• DAB+, DAB en FM voor een volledige radio-ervaring

Geniet van uw muziek vanaf meerdere bronnen
• Uw iPod gelijktijdig afspelen en opladen
• CD's, CD-R's en CD-RW's afspelen

Eenvoudig te gebruiken
• Wekker- en sleeptimerfuncties
• Digitaal afstemmen met 20 voorkeurzenders voor extra gebruiksgemak



 Uw iPod afspelen en opladen

Geniet van uw favoriete MP3-muziek terwijl u uw 
iPod oplaadt! U kunt uw iPod rechtstreeks aansluiten 
op het entertainmentsysteem met dockingstation. 
Zo kunt u luisteren naar uw favoriete muziek met 
superieur geluid. Het station laadt bovendien uw 
iPod op tijdens het afspelen. U kunt dus van uw 
muziek genieten en hoeft u geen zorgen te maken 
dat de batterij van uw iPod leeg raakt. Met de 
afstandsbediening kunt u navigeren door de muziek 
die is opgeslagen op uw iPod en deze selecteren en 
afspelen. Als u uw iPod in het entertainmentsysteem 
met dockingstation plaatst, wordt deze automatisch 
opgeladen.

DAB+, DAB en FM
DAB+/DAB-radio (Digital Audio Broadcasting) is, 
naast FM-transmissie, een nieuwe manier van radio 
uitzenden via een netwerk van etherzenders. De 
luisteraar heeft meer keuze en informatie en geniet 
van een heldere en kraakvrije geluidskwaliteit. Met 
deze technologie richt de ontvanger zich op het 
sterkste signaal dat hij kan vinden. Met DAB+- of 
DAB-zenderstations hoeft u geen frequenties te 
onthouden; het toestel wordt afgestemd op de 
zendernaam, zodat er onderweg ook niet opnieuw 
hoeft te worden afgestemd.
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Kenmerken
• Alarmfuncties: Sleeptimer, Radio-alarm, CD-alarm •
Audioweergave
• Media afspelen: CD, CD-R, CD-RW
• Discafspeelmodi: Geheugen voor 20 nummers, 

Herhaal nummer/alles/programma, Snel vooruit-/
achteruitspoelen, Volgende/vorige nummer 
zoeken, Afspelen herhalen, Shuffle

• Ladertype: Bovenzijde
• Afspeelmodus oplaadstation: iPod opladen, Snel 

vooruitspoelen en terugspoelen, Volgende en 
vorige nummer, Afspelen en onderbreken

Geluid
• Uitgangsvermogen: 2 x 2 W RMS/2 x 4 W 

muziekvermogen
• Volumeregeling: Volumeregeling
• Geluidsverbetering: Dynamic Bass Boost
• Geluidssysteem: Stereo

Luidsprekers
• Hoofdluidspreker: 3 inch woofer

Tuner/ontvangst/transmissie
• Radioband: FM-zender, MW
• Automatisch digitaal afstemmen
• Voorkeurzenders: 20
• DAB: Band III, Infoscherm, Menu, Smart Scan
• RDS: Programmatype, Radiotekst, Zendernaam

Connectiviteit
• Hoofdtelefoon: 3,5 mm
• Andere aansluitingen: Vaste T-vormige FM- en 

DAB-antenne, MW-antenne
• Audioaansluitingen: Lijningang, 3,5 mm

Gemak

• Klok: Op het hoofdscherm
• Schermtype: LCD
• Kleur van achtergrondverlichting: Blauw
• Achtergrondverlichting

Accessoires
• Meegeleverde accessoires: FM/MW-antenne, 

Afstandsbediening, Wereldwijde garantiekaart, 
DAB-antenne

• Afstandsbediening: Afstandsbediening met 24 
toetsen

• Oplaadstation: Oplaadstation en adapters voor 
GoGear en iPod

• Gebruiksaanwijzing: Engels
• Snelstartgids: Engels

Afmetingen
• Afmetingen van set (B x H x D): 

148 x 233 x 216 mm
• Afmetingen van hoofdluidspreker (B x H x D): 

134 x 230 x 152 mm
• Afmetingen van verpakking (B x H x D): 

326 x 270 x 370 mm
• Gewicht (incl. verpakking): 4,75 kg

Vermogen
• Stroomvoorziening: 220 - 240 V, 50 Hz

Compatibiliteit iPod
• Compatibel met: iPod, iPod classic, iPod Mini, iPod 

nano, iPod nano 1e generatie, iPod nano 2e 
generatie, iPod nano 3e generatie, iPod nano 4e 
generatie, iPod nano 5e generatie, iPod nano 6e 
generatie, iPod met kleurenscherm, iPod 5e 
generatie
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