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Sodrus ir galingas garsas

Sužavėti garsų
Ši muzikos mikrosistema „Philips“ suderinama su „iPhone 5“ ir „iPad Mini“ „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.

Praturtinkite savo muzikos pojūčius
• wOOx™ garsiakalbių technologija giliems ir galingiems žemiesiems dažniams
• Skaitmeninis garso valdymas optimaliam muzikos stiliaus nustatymui
• Aukštų tonų stiprintuvas detaliam ir natūraliam garsui
• 150 W RMS maksimali išvesties galia

Mėgaukitės muzika iš kelių šaltinių
• Belaidis muzikos srautinis perdavimas per „Bluetooth“
• Greitas įkrovimas ir muzikos atkūrimas per „Lightning“ jungtį
• „USB Direct“ lengvai MP3 muzikos perklausai
• Garso įvestis – atkurkite iš nešiojamųjų muzikos įrenginių

Paprasta naudoti
• Motorizuotas CD dėklas patogiam naudojimui
• Radijo duomenų sistema stoties informacijai ir duomenų perdavimo paslaugoms
• Universalus nuotolinio valdymo pultas, skirtas jūsų sistemai ir „iPod“ / „iPhone“ / „iPad“ 
įrenginiams



 Leiskite ir įkraukite per „Lightning“ 
jungtį

Mėgaukitės savo mėgstama muzika, kol 
kraunate „iPod“ / „iPhone“/ „iPad“ 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 nesijaudinti dėl baterijos.

Belaidis muzikos srautinis perdavimas

„Bluetooth“ yra trukdžiams atspari ir mažai 
energijos naudojanti nedidelio atstumo 
belaidžio ryšio technologija. Naudojant šią 
technologiją galima lengvai belaidžiu ryšiu 
prisijungti prie „iPod“ / „iPhone“ / „iPad“ arba 
kitų „Bluetooth“ įrenginių, tokių kaip išmanieji 
telefonai, planšetiniai kompiuteriai arba net 
nešiojamieji kompiuteriai. Todėl per šį 
garsiakalbį be jokių laidų galite mėgautis 
mėgstama muzika, vaizdo įrašų arba žaidimų 
garsu.

„wOOx™“ technologija

„wOOx“ technologija yra revoliucinė 
garsiakalbių koncepcija, leidžianti išgirsti ir 
pajausti žemuosius dažnius, kurie yra sodresni 
nei bet kokios kitos garso sistemos. Specialios 
garsiakalbių tvarkyklės veikia harmoningai su 
„wOOx“ žemųjų dažnių spinduliuotuvu, o 
tikslus pagrindinės tvarkyklės ir aukštų dažnių 
siųstuvo nustatymai užtikrina sklandų perėjimą 
nuo žemų-vidutinių prie aukštų dažnių. 
Dvigubas sustabdymas ir visiškai simetriška 
sumuštinio konstrukcija perteikia žemus ir 
tikslius žemuosius dažnius be regimų 
iškraipymų. „wOOx“ sukuria ypač gilius ir 
dinamiškus žemuosius dažnius, naudojant visą 
garsiakalbio dėžės garsą, ir padidina muzikos 
poveikį.

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.

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.

„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“.
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Garsas
• Maksimali išvesties galia (RMS): 150 W
• Garsumo gerinimas: Skaitmeninio garso valdymas

Garsiakalbiai
• Pagrindinis garsiakalbis: dvipusis, „wOOx“ žemųjų 

dažnių skleistuvas
• Garsiakalbių tipai: Aukštų tonų stiprintuvas

Garso atkūrimas
• Atkuriama medija: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, 

USB atmintinė
• Diskų atkūrimo režimai: Kartoti/vieną/visas/

programas, Maišyti grojimą, 20 programuojamų 
takelių, Greitai pirmyn / atgal, Kito / ankstesnio 
takelio paieška

• „USB Direct“ režimai: Greitai sukti atgal / į priekį, 
Groti/sustabdyti, Ankstesnis/kitas, Programų 
leidimas, Pakartoti, Groti atsitiktine tvarka, 
Stabdyti

Derintuvas / imtuvas / siųstuvas
• Imtuvo diapazonas: FM stereo
• Automatinis skaitmeninis nustatymas
• Imtuvo patobulinimas: „Auto Store“
• RDS: Programos tipas, Stoties pavadinimas, RDS 

laikrodžio nustatymas
• Iš anksto nustatytos stotys: 20
• Antena: FM antena

Prijungimo galimybė
• Kitos jungtys: FM antena
• 3,5 mm stereofoninio garso linijinė įvestis: Garso 
įvestis

• Galinė jungtis: AUX įvestis
• Belaidžiai studijiniai: „Bluetooth“ V2.1
• „Bluetooth“ profiliai: A2DP, AVRCP

Patogumas
• Žadintuvai: CD žadintuvas, radijo žadintuvas, 

Išsijungimo laikmatis, USB žadintuvas
• Laikrodis: Pagrindiniame ekrane, išsijungimo 

laikmatis
• Ekrano tipas: VFD ekranas
• „Eco Power“ budėjimo režimas: 1 vatas
• Rodmenys: DIM režimas
• Įkrovimo prietaisai: „iPad“, „iPhone”, „iPod“
• Ekrano tipas: VFD ekranas

Priedai
• Pridedami priedai: AC maitinimo laidas, FM antena
• Nuotolinis valdymas
• Vartotojo vadovas: Įvairiomis kalbomis

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

514 x 290 x 360 mm
• Pagrindinio įrenginio gylis: 237 mm
• Pagrindinio įrenginio aukštis: 195 mm
• Pagrindinio įrenginio plotis: 230 mm
• Pagrindinio garsiakalbio matmenys (W x H x D): 

139 x 304 x 230 mm
• Bendras svoris: 9,4 kg
• Grynas svoris: 8 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“

„iPad“ suderinamumas
• Suderinama su: „iPad mini“, „iPad“ su „Retina“ 

ekranu
•
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