
 

 

„Philips“
Muzikos mikrosistema

Bluetooth® aptX
su „Lightning“ jungtimi
USB, CD, FM
50 W maks., bosų spinduolis
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Jūsų namams tinkamas garsas

Sužavėti garsų
Muzikos mikrosistema „Philips“ suderinama su „iPhone 5“ telefono „Lightning“ jungtimi. Be to, 

naudojant šią mikrosistemą galima transliuoti muziką belaidžiu ryšiu per „Bluetooth“. Todėl galėsite 

klausytis muzikos bet kur ir mėgautis tiksliu garsu ir galingais žemaisiais dažniais, kurie atkuriami naudojant 

„wOOx“ technologiją.

Mėgaukitės muzika iš kelių šaltinių
• Greitas įkrovimas ir muzikos atkūrimas per „Lightning“ jungtį
• Belaidis muzikos srautinis perdavimas per „Bluetooth“ su „AptX“ palaikymu
• Leiskite MP3/WMA-CD, CD ir CD-RW diskus
• „USB Direct“ MP3/WMA muzikos perklausai
• Garso įvestis – atkurkite iš nešiojamųjų muzikos įrenginių
• Skaitmeninis išankstinis stočių nustatymas ypatingam patogumui

Praturtinkite savo muzikos pojūčius
• wOOx™ garsiakalbių technologija giliems ir galingiems žemiesiems dažniams
• 50 W RMS maksimali išvesties galia

Su jūsų interjeru susiliejantis dizainas
• Monolitinė konstrukcija, deranti bet kurioje namų vietoje



 Leiskite ir įkraukite per „Lightning“ 
jungtį

Mėgaukitės savo mėgstama muzika, kol 
kraunate „iPod“ / „iPhone“ per naująją 
„Lightning“ jungtį! Tiesiog prijunkite jį tiesiai 
prie garsiakalbio ir mėgaukitės neprilygstamu 
pasirinktos muzikos garsu. Grojant greitai 
įkraunami jūsų įrenginiai, todėl galite mėgautis 
muzika ir nesirūpinti, kad išsikraus 
akumuliatorius.

„Bluetooth“ su „AptX“ palaikymu
Belaidis muzikos srautinis perdavimas per 
„Bluetooth“ su „AptX“ palaikymu

„USB Direct“

Kai naudojate „USB Direct“ režimą, 
paprasčiausiai prijunkite savo USB įrenginį prie 
„Philips“ įrenginio USB prievado, ir jūsų 
skaitmeninė muzika bus atkuriama tiesiogiai iš 
„Philips“ įrenginio.

Garso įvestis

Garso įvesties jungtis leidžia tiesiogiai atkurti 
muziką iš nešiojamųjų medijos grotuvų. Be to, 

kad galite mėgautis ypatinga mėgstamos 
muzikos kokybe savo garso sistemoje, garso 
įvestį naudoti labai patogu, nes visa, ko jums 
reikia, – prijungti nešiojamąjį MP3 grotuvą prie 
garso sistemos.

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.
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Garsas
• Garsumo gerinimas: „wOOx™“ technologija, 

Skaitmeninio garso valdymas
• Garsumo reguliatorius: didinimas / mažinimas
• Maksimali išvesties galia (RMS): 50 W

Garsiakalbiai
• Integruotų garsiakalbių skaičius: 2
• Garsiakalbiai: 2,5" garsiakalbis

Garso atkūrimas
• Diskų atkūrimo režimai: Greitai pirmyn / atgal, Kito 

/ ankstesnio takelio paieška, Pakartoti
• Atkuriama medija: CD, CD-R/RW, MP3-CD, USB 

atmintinė, WMA-CD
• „USB Direct“ leidimo režimai: Greitai sukti atgal / į 

priekį, Groti/sustabdyti, Ankstesnis/kitas, 
Pakartoti, Stabdyti

• Prijungimo atkūrimo režimai: greitai pirmyn ir atgal, 
meniu, aukštyn ir žemyn, kitas / ankstesnis takelis, 
groti ir sustabdyti

• Kita: ID3-tag palaikymas

Derintuvas / imtuvas / siųstuvas
• Imtuvo diapazonas: FM mono, FM stereo
• Iš anksto nustatytos stotys: 20
• Antena: FM antena
• Imtuvo pagerinimas: Automatinis skaitmeninis 

nustatymas, automatinis skenavimas, Lengvas 
nustatymas (prijungti ir groti)

Prijungimo galimybė
• USB: USB jungtis
• Garso įvestis (3,5 mm)
• Belaidžiai studijiniai: Palaiko „Aptx“ c kodavimą

Patogumas
• Žadintuvai: CD žadintuvas, radijo žadintuvas, USB 

žadintuvas, „iPod“ žadintuvas
• Laikrodis: Pagrindiniame ekrane, išsijungimo 

laikmatis
• Įkrovimo prietaisai: „iPhone”, „iPod“
• Ekrano tipas: LCD
• Įdėjimo būdas: Priekis, Anga

Priedai
• Pridedami priedai: AC maitinimo laidas, Vartotojo 

vadovas
• Nuotolinis valdymas: 21 klavišo nuotolinio valdymo 

pultas

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

238 x 345 x 234 mm
• Pakuotės plotis: 238 mm
• Pakuotės aukštis: 244 mm
• Pakuotės gylis: 445 mm
• Bendras svoris: 3,6 kg
• Grynas svoris: 2,6 kg

Maitinimas
• Maitinimo šaltinis: 110-240V, 50 / 60 Hz

„iPod“ suderinamumas
• Suderinama su: „iPod nano“ (7-oji karta), „iPod 

Touch“ (5-oji karta)

„iPhone” suderinamumas
• Suderinama su: „iPhone 5“
•
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