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Nuostabus garsas

Sužavėti garsų
Mėgaukitės puikiu garsu ir stiliumi – „Philips Micro Hi-Fi“ sistema. Sukurta stebinti, iš medžio ir aliuminio 

pagaminta sistema turi itin ploną CD diskams skirtą angą ir skaitmeninio garso valdymo funkciją – 

optimalus muzikos nustatymas. Naudojant šią sistemą leidžiami nešiojamųjų įrenginių, prijungtų per USB 

ir „MP3-Link“, įrašai.

Viso komplekto muzikos sistema
• Naudokite ir įkraukite savo „iPod“ / „iPhone“ / „iPad“
• Leiskite MP3/WMA-CD, CD ir CD-RW diskus
• „USB Direct“ lengvai MP3 muzikos perklausai

Sodrus ir aiškus garsas
• Dinaminis žemųjų dažnių stiprinimas – sodrus ir dinamiškas garsas
• Skaitmeninis garso valdymas optimaliam muzikos stiliaus nustatymui
• 30 W RMS bendra išvesties galia

Su jūsų interjeru susiliejantis dizainas
• Stilinga ant stalo statoma konstrukcija su aukštos kokybės metaliniu priekiniu skydeliu
• Elegantiškas dizainas su itin plonu CD lizdu
• Medžio ir aliuminio apdaila atitiks jūsų gyvenimo stilių



 Grokite ir įkraukite „iPod/iPhone/iPad“

Mėgaukitės savo mėgstama MP3 muzika, kol 
kraunate „iPod“ / „iPhone“/ „iPad“! Stotelė 
leidžia prijungti nešiojamąjį prietaisą tiesiogiai 
prie „Philips“ sistemos, todėl galite klausytis 
mėgstamos muzikos kokybišku garsu. Be to, 
grojant yra įkraunami jūsų „iPod“ / „iPhone“ / 
„iPad“, todėl galite mėgautis mėgstama muzika 
ir nesijaudinti, kad jūsų nešiojamojo grotuvo 
baterijos išsikraus. Sistema automatiškai 
įkrauna jūsų nešiojamąjį prietaisą, kol jis yra 
prijungtas.

Leiskite MP3/WMA-CD, CD ir CD-RW 
diskus

Garso įrašų glaudinimo technologija leidžia 
didžiulius skaitmeninės muzikos failus 
sumažinti iki 10 kartų nepabloginant garso 
kokybės. MP3 arba WMA yra du glaudinimo 
formatai, kuriuos naudojant skaitmenine 
muzika galima mėgautis „Philips“ grotuvu. 
Atsisiųskite MP3 arba WMA dainas iš įgaliotųjų 
muzikos svetainių internete arba kurkite savo 
MP3 arba WMA muzikos failus nukopijuodami 
CD diskus ir perkeldami juos į grotuvą.

Itin plonas CD lizdas

Elegantiškas dizainas su itin plonu CD lizdu

„USB Direct“ lengvai MP3 muzikos 
perklausai

Dėl neribojamo failų persiunčiamumo galite 
mėgautis patogia ir malonia prieiga prie daugiau 
skaitmeninės muzikos įrašų naudodamiesi 
integruotu „USB Direct“.

Dinaminis žemųjų dažnių stiprinimas

Dinaminio žemųjų dažnių stiprinimo funkcija 
maksimaliai padidina mėgavimosi muzika 
galimybes: galite pasirinkti įvairiausius žemųjų 
dažnių muzikos garsų garsumo nustatymus – 
nuo mažo iki didelio – ir viskas vienu mygtuko 

paspaudimu! Žemiausi žemieji dažniai paprastai 
dingsta, kai sumažinate garsumą. Kad taip 
nenutiktų, galima įjungti dinaminį žemųjų 
dažnių stiprinimą ir šiuos dažnius sustiprinti, 
kad nuolatos galėtumėte mėgautis tokiu pat 
garsu – nesvarbu, kokį garsumą pasirinksite.

Skaitmeninio garso valdymas

Skaitmeninis garso valdymas siūlo galimybę iš 
anksto nustatyti „Jazz“, „Rock“, „Pop“ ir 
„Classic“ valdymą, kurį galite naudoti įvairių 
muzikos stilių dažnių optimizavimui. Kiekvienas 
režimas naudoja grafinio suvienodinimo 
technologiją, kuri automatiškai suderina garso 
balansą ir padidina svarbiausius jūsų pasirinkto 
muzikos stiliaus garso dažnius. Be to, 
skaitmeninis garso valdymas padeda mėgautis 
muzika, kruopščiai reguliuojant garso balansą ir 
derinant grojamos muzikos tipą.
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„iPad“ suderinamumas
• Suderinama su: „iPad“, „iPad 2“

„iPhone” suderinamumas
• Suderinama su: „iPhone”, „iPhone” 3G, „iPhone” 

3GS, „iPhone” 4, „iPhone” 4S

„iPod“ suderinamumas
• Suderinama su: „iPod“, „iPod mini”, „iPod“ su 

spalvotu ekranu, „iPod” (5-oji karta), „iPod nano“, 
„iPod nano” (2-oji karta), „iPod nano” (3-oji karta), 
„iPod Classic“, „iPod Touch“

Garso atkūrimas
• Lopšio atkūrimo režimas: „iPhone“ įkrovimas, 

„iPod“ įkrovimas, Groti ir sustabdyti, Kitas / 
ankstesnis takelis, Greitai pirmyn ir atgal

• Įdėjimo būdas: Motorizuotas, Anga
• Atkuriama medija: MP3-CD, CD, CD-R, CD-RW
• Diskų atkūrimo režimai: Greitai pirmyn / atgal, Kito 

/ ankstesnio takelio paieška, Kartoti grojimą, 
Maišyti grojimą

• Programuojami takeliai: 20

Garsas
• Išvesties galia (RMS): 2x15 W
• Garso sistema: Stereo
• Garsiakalbių tipai: Garsiakalbiai su žem. dažnių 

atspindžiu
• Garsumo gerinimas: Dinaminis žemųjų dažnių 

stiprinimas
• Garsumo reguliatorius: Garso reguliavimas aukštyn 

/ žemyn

Derintuvas / imtuvas / siųstuvas
• Imtuvo diapazonas: FM
• Iš anksto nustatytos stotys: 40
• Automatinis skaitmeninis nustatymas
• Antena: FM antena

Prijungimo galimybė
• USB: USB jungtis
• Aux įvestis

Patogumas
• Ekrano tipas: LCD
• Fono apšvietimas
• Nuotolinis valdymas: Daugiafunkcinis
• Žadintuvai: radijo žadintuvas, Išsijungimo laikmatis
• Laikrodis / versija: Skaitmeninis

Maitinimas
• Elektros energija

Priedai
• Pridedami priedai: AC maitinimo laidas, Vartotojo 

vadovas, Nuotolinis valdymas, 3,5 mm stereolinijos 
įvesties laidas, Komponentinis video laidas, 
Garantijos lapas, Tarptautinės garantijos lapas

Matmenys
• Gaminio matmenys (W x H x D): 

390 x 140,5 x 200,5 mm
•
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