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t til din musik via trådløs Bluetooth®-streaming i høj kvalitet, CD-afspilning, mulighed 
 tilslutning af iPod, iPad og iPhone via DualDock og tilslutning af en enhed via AUX-
gangen. Dette alsidige 3.1-system er alt, du behøver, for at få en kraftfuld lyd.

Gør din lydoplevelse bedre
• 3.1-højttalersystem med indbygget subwoofer
• Ren digital lydbehandlingsteknologi giver den mest klare lyd
• Samlet udgangseffekt på 200 W RMS
• LivingSound giver en fyldig stereolyd, du kan fordybe dig i

Nyd din musik fra flere kilder
• Direkte USB til MP3/WMA-musikafspilning
• Lydindgang til bærbar musikafspilning
• FM digital indstilling med faste indstillinger
• DualDock til opladning og afspilning af Apple-enheder (Lightning og 30 ben)
• Spil MP3-CD, CD og CD-R/RW
• Trådløs streaming af musik via Bluetooth med Aptx-support

Design, der passer i dit hjem.
• Unikt tårndesign, der passer til din livsstil



 Ren digital lyd

Avanceret ren digital lydbehandlingsteknologi 
giver langt bedre lyd end den almindelige 
analoge lydbehandlingsteknologi, der findes i 
docking-afspillere, der anvender det analoge 
lydudgangssignal fra iPod/iPhone. Ved at samle 
iPod/iPhone'ens digitale lydudgangssignal og 
anvende digital behandling alle steder i 
kredsløbet opnås et langt højere signal/støj-
forhold. Resultatet er en enestående 
lydkvalitet, der er i perfekt balance.

200 W RMS

Dette system har en samlet udgangseffekt på 
200 W RMS. RMS står for Root Mean Square 
(effektiv værdi) og er en typisk målingsenhed 
for lydeffekt, eller rettere den elektriske 
strøm, der overføres fra en lydforstærker til en 
højttaler, som måles i watt. Mængden af 
elektrisk strøm, der overføres til højttaleren, 
og dens følsomhed er afgørende for den 
genererede lydeffekt. Jo højere watt-tal, desto 
bedre lydeffekt fra højttaleren.

Direkte USB

Med USB Direct tilstand kan du tilslutte din 
USB-enhed til USB-porten på din Philips-
enhed, og din digital musik afspilles direkte fra 
Philips-enheden.

FM digital indstilling med faste 
indstillinger

Med digital FM-radio får du yderligere 
musikmuligheder til din musiksamling på dit 
Philips-lydsystem. Stil blot ind på den station, 
du ønsker som fast station, og hold 
forudindstillingsknappen nede for at gemme 
frekvensen. Med gemte radiostationer kan du 
hurtigt hente din yndlingsradiostation uden at 
skulle indstille frekvensen manuelt hver gang.

Lydindgang

MP3 Link-forbindelsen giver mulighed for 
direkte afspilning af MP3-indhold fra bærbare 
medieafspillere. Ud over fordelen ved at kunne 

nyde din yndlingsmusik i lydsystemets 
overlegne lydkvalitet er lydindgangen også 
yderst bekvem, da det eneste, du behøver at 
gøre, er at tilslutte din bærbare MP3-afspiller til 
lydsystemet.

DualDock til opladning og afspilning

Den innovative Philips DualDock med 
Lightning og 30-bens stik kan oplade og afspille 
enhver Apple-enhed. Den er skabt til at blande 
elegant design med nem funktionalitet, og du 
kan skifte lynhurtigt mellem stikkene. Nyd dine 
yndlingssange, uanset hvilken Apple-enhed du 
ønsker at bruge.

Spil MP3-CD, CD og CD-R/RW

MP3 står for "MPEG 1 Audio layer-7,6 cm (3"). 
MP3 er en revolutionerende 
komprimeringsteknologi, hvormed store 
digitale musikfiler kan gøres op til 10 gange 
mindre uden at formindske lydkvaliteten 
nævneværdigt. MP3 er blevet det standard 
lydkomprimeringsformat, der bruges på 
internettet og giver en hurtig og nem 
overførsel af filer.

Bluetooth med AptX-support
Trådløs streaming af musik via Bluetooth med 
Aptx-support
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Lyd
• Udgangseffekt (RMS): 200 W
• Lydforbedring: digital lydkontrol med 4 funktioner, 

Dynamisk basforstærkning, LivingSound
• Lydstyrke: op/ned

Højttalere
• Hovedhøjttaler: 5" basenhed, Bass reflex-

højttalersystem
• Antal indbyggede højttalere: 4
• Subwoofer-typer: passiv

Audio Playback
• Afspilningsmedie: CD, CD-R, CD-RW, MP3 CD, 

WMA-CD, USB-flash-drev
• Afspilningstilstand: Gentag ét/alle/program, Shuffle-

afspilning, Programmering af 20 spor, Hurtigt frem/
tilbage, Søg efter næste/foregående spor

• Loader-type: Motordrevet, Skuffe
• ID3 Tag-support
• Direkte USB-tilstande: Hurtigt tilbage/Hurtigt 

frem, Afspil/Pause, Forrige/Næste, 
Programafspilning, Gentagelse, Shuffle, Stop

• Afspilningstilstand i holder: Oplader iPhone, 
Oplader iPod, Oplader iPad

Tuner/modtagelse/transmission
• Tunerbånd: FM-stereo
• Automatisk digital indstilling
• Tuner-funktioner: Automatisk lagring
• RDS: Programtype, Stationsnavn, RDS-urindstilling
• Faste stationer: 20
• Antenne: FM-antenne (75 ohm)

Tilslutningsmuligheder
• Andre tilslutninger: FM-antenne
• 3,5 mm stereo linjeindgang: MP3 Link
• Tilslutninger på bagpanel: AUX-indgang
• Bluetooth-profiler: A2DP

Komfort
• Alarmer: CD-alarm, Radioalarm, Sleep-timer, USB-

alarm
• Ur: På hovedskærm, sleep/timer
• Skærmtype: VFD-display
• Eco Power-standby: 0,5 watt
• Indikationer: Lysdæmper
• Opladningsenhed: iPad, iPhone, iPod, iPad mini
• Displaytype: VFD-display

Tilbehør
• Medfølgende tilbehør: Netledning, FM-antenne
• Lynhåndbog: engelsk, tysk, hollandsk, fransk, 

spansk, italiensk

• Fjernbetjening
• Brugervejledning: 16 sprog
• Kabler/tilslutning: 3,5 mm stereolinjeindgangskabel, 

netledning
• Andet: Brugervejledning

Mål
• Mål på emballage (B x H x D): 

1120 x 334 x 370 mm
• Bruttovægt: 12,5 kg
• Nettovægt: 9 kg
• Hovedenhedens dybde: 300 mm
• Hovedenhedens højde: 994 mm
• Hovedenhedens bredde: 300 mm

Strøm
• Strømforsyning: 220-240 V, 50 Hz

Lydafspilning
• Afspilningstilstande for dock: hurtigt frem/tilbage, 

næste og foregående spor, afspil og pause
• Afspilningsmedie: CD, MP3 CD, USB-flash-drev, 

WMA-CD

iPod-kompatibilitet
• Kompatibel med: iPod nano 7. generation, iPod 

touch 5. generation, iPod nano 1. generation, iPod 
nano 2. generation, iPod nano 3. generation, iPod 
nano 4. generation, iPod nano 5. generation, iPod 
nano 6. generation, iPod touch, iPod touch 2. 
generation, iPod touch 3. generation, iPod touch 4. 
generation

• via Bluetooth: iPod nano 7. generation, iPod touch 
3. generation, iPod touch 4. generation, iPod touch 
5. generation

• via Lightning-stik: iPod nano 7. generation, iPod 
touch 5. generation

iPhone-kompatibilitet
• via Bluetooth: iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, 

iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 6, iPhone 6 Plus, 
iPhone 6S, iPhone 6S plus, iPhone SE

• via Lightning-stik: iPhone 5, iPhone 6, iPhone 6 Plus, 
iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone SE

• via 30-bensstik: iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, 
iPhone 4S

iPad-kompatibilitet
• Kompatibel med: iPad mini, iPad med Retina-

skærm, iPad, iPad 2, Den nye iPad, iPad Air 2, iPad 
mini 2, iPad mini 4, iPad mini med Retina-skærm, 
iPad Pro

• via Bluetooth: iPad Air 2, iPad mini 2, iPad mini 4, 
iPad Pro

•
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