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Bucuraţi-vă de muzică de înaltă fidelitate

Obsedat de sunet
Bucuraţi-vă de un sunet natural şi detaliat, datorită tweeterelor cu dom Hi-Fi. Construit cu aluminiu 
pentru un finisaj elegant şi robust, acest sistem vă permite să utilizaţi şi să încărcaţi iPod-ul/iPhone-
ul/iPad-ul. Ascultaţi MP3-uri, radioul şi alte dispozitive prin legătura MP3 şi USB Direct.

Pentru o experienţă audio mai bogată
• Tweeter de tip dom Hi-Fi pentru sunet detaliat și natural
• Amplificator digital de clasă D, pentru un sunet de calitate
• Controlul frecvenţelor înalte și joase asigură obţinerea sunetului dorit
• Conector difuzor placat cu aur pentru o transmisie curată a semnalului
• Putere totală de ieșire 100 W RMS

Savuraţi muzica din diverse surse
• Utilizaţi și încărcaţi dispozitivul dvs. iPod/iPhone/iPad
• Redare MP3/WMA-CD, CD și CD-RW
• USB Direct pentru redarea muzicii MP3/WMA
• Legătură MP3 pentru redarea de muzică portabilă

Finisaj Premium, cu materiale de calitate
• Carcasă de aluminiu cu design de calitate



 Control înalte și joase
Frecvenţele înalte (treble) și cele joase (bass) 
controlează nivelul sunetelor de înaltă și joasă 
frecvenţă ale sistemului audio. Utilizând tastele 
Sus și Jos, ascultătorul poate crește sau 
descrește nivelul frecvenţelor înalte sau joase, 
accentuând sau diminuând aportul acestora. 
De asemenea, pot fi acceptate nivelurile 
prestabilite, pentru a asculta muzica la setările 
iniţiale. Controlul frecvenţelor înalte și al 
basului vă permite să ascultaţi muzică așa cum 
doriţi.

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.

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.

Amplificator de clasă D
Amplificatorul digital de clasă D preia semnalul 
analogic, îl convertește în semnal digital, 
amplificat ulterior digital. Semnalul intră apoi 
într-un filtru de demodulare pentru obţinerea 
rezultatului final. Rezultatul amplificat digital 
oferă toate avantajele sunetului digital, inclusiv 
calitate crescută. În plus, amplificatorul digital 
de clasă D are o eficienţă cu 90% mai mare faţă 
de amplificatoarele tradiţionale AB.

Utilizaţi și încărcaţi dispozitivul dvs. 
iPod/iPhone/iPad

Bucuraţi-vă de muzica MP3 preferată în timp ce 
încărcaţi dispozitivul iPod/iPhone/iPad! Staţia 

vă permite conectarea dispozitivului portabil 
direct la sistemul Philips pentru a putea asculta 
muzica preferată cu un sunet superb. De 
asemenea, aceasta încarcă dispozitivul iPod/
iPhone/iPad în timpul redării, astfel încât să vă 
puteţi bucura de muzică și să nu trebuiască să 
vă preocupe epuizarea bateriei dispozitivului 
portabil. Sistemul vă încarcă automat 
dispozitivul portabil în timp ce este andocat.

Conector difuzor placat cu aur

Conectorul placat cu aur al difuzorului asigură 
o transmisie mai bună a semnalului audio, spre 
deosebire de tradiţionale click-fit. De 
asemenea, reduce la minim pierderea 
semnalului electric dintre amplificator și boxă, 
rezultând un sunet mai real ca niciodată.
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Sunet
• Putere de ieșire (RMS): 2 x 50 W
• Caracteristici superioare sunet: Control înalte și 

joase, Amplificator digital clasa "D", Volum

Difuzoare
• Tipuri de difuzoare: Dome tweeter
• Difuzor principal: Woofer de 5", 2 căi, Sistem de 

boxe Bass Reflex, Grile pt. boxe detașabile
• Caracteristici superioare boxe: conectoare difuzor 

placate cu aur

Redare audio
• Moduri redare disc: derulare rapidă înainte/înapoi, 

căutare album următor/anterior, căutare melodie 
următoare/anterioară, repetare/redare aleatorie/
programare

• Andocare moduri de redare: repede înainte și 
înapoi, meniu, sus și jos, melodia următoare și 
anterioară, redare și pauză

• Moduri de redare USB Direct: derulare rapidă 
înapoi/derulare rapidă înainte, redare/pauză, 
anterior/următor, redare program, repetare, 
aleator, Stop

• Medii de redare: CD, CD-R/RW, MP3-CD, WMA-
CD, Unitate flash USB

• Altele: Acceptă etichete ID3

Tuner/Recepţie/Transmisie
• Benzi pentru tuner: FM Stereo
• RDS: nume post de radio, tip program, Radio Text, 

reglare ceas prin RDS
• Presetări de posturi: 20
• Antenă: Antenă FM
• Îmbunătăţire reglaj: Instalare facilă (plug & play), 

reglare automată digitală, scanare automată

Conectivitate
• Conexiuni frontale/laterale: USB 2.0
• Legătură MP3: Intrare cu jack stereo de 3,5 mm
• Căști: 3,5 mm
• Conexiuni spate: Intrare AUX, Ieșire line-out, 

Antenă FM, Boxe stânga și dreapta

Confort
• Alarme: Alarmă CD, Alarmă radio, Alarmă USB, 

Alarmă iPod
• Ceas: Pe afișajul principal
• Tip ecran: Afișaj VFD
• Indicaţii: Mod DIM

Accesorii
• Accesorii incluse: Cablu de alimentare CA, Cablu 

intrare stereo de 3,5 mm, Antenă FM, Certificat de 
garanţie

• Telecomandă: Telecomandă cu 44 de taste cu 2 
baterii AAA

• Manual de utilizare: 16 limbi

Dimensiuni
• Lăţime unitate principală: 250 mm
• Înălţime unitate principală: 92 mm
• Adâncime unitate principală: 285 mm
• Dimensiuni boxă principală (L x A): 174 x 240 mm
• Înălţime boxă principală: 260 mm
• Lăţime ambalaj: 425 mm
• Înălţime ambalaj: 441 mm
• Adâncime ambalaj: 310 mm

Alimentare
• Sursă de alimentare: 220-240 V, 50 Hz

Compatibilitate iPad
• Compatibil cu: iPad

Compatibilitate iPhone
• Compatibil cu: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, 

iPhone 4

Compatibilitate iPod
• Compatibil cu: iPod mini, iPod nano prima 

generaţie, iPod nano a 2-a generaţie, iPod nano a 3-
a generaţie, iPod nano a 4-a generaţie, iPod nano a 
5-a generaţie, iPod nano a 6-a generaţie, iPod 
touch, iPod touch a 2-a generaţie, iPod touch a 3-a 
generaţie, iPod touch a 4-a generaţie
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