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čúvajte hudbu prostredníctvom vysokokvalitného bezdrôtového prenosu cez rozhranie Bluetooth®, 

rehrávača CD, zariadení iPod, iPad a iPhone pripojených pomocou doku DualDock alebo pripojením 

iadenia do vstupu Aux. Všetko, čo potrebujete na vytvorenie dokonalého zvuku, je tento všeobsiahly 

tém 3.1.

Obohaťte svoj zvukový zážitok
• Reproduktorový systém 3.1 so zabudovaným subwooferom
• Plne digitálna technológia spracovania pre dokonalú čistotu zvuku
• Celkový výstupný výkon 200 W RMS
• Technológia LivingSound pre širší, pohlcujúci stereo zvuk

Vychutnajte si hudbu z viacerých zdrojov
• USB Direct pre prehrávanie hudby vo formáte MP3/WMA
• Zvukový vstup na prehrávanie hudby z prenosných zariadení
• Digitálne ladenie v pásme FM s predvoľbami
• DualDock na nabíjanie a prehrávanie zariadení značky Apple (s konektorom Lightning a 30-

kolíkovým konektorom)
• Prehrajte MP3-CD, CD a CD-R/RW
• Bezdrôtový prenos hudby cez Bluetooth s podporou AptX

Dizajn, ktorý zapadne do interiéru
• Jedinečný dizajn veže, ktorý doplní váš životný štýl



 Plne digitálny zvuk

Zdokonalená, plne digitálna technológia na 
spracovanie zvuku poskytuje výrazne lepší 
zvukový výkon v porovnaní s konvenčnou 
analógovou technológiou na spracovanie 
zvuku, ktorú možno nájsť v prehrávačoch s 
dokom využívajúcich analógový zvukový výstup 
zo zariadenia iPod/iPhone. Zachytáva digitálny 
zvukový výstup zariadenia iPod/iPhone a v 
každej fáze obvodu používa digitálne 
spracovanie, čím vytvára oveľa vyšší odstup 
signálu od šumu. Výsledkom je neprekonateľne 
čistý zvuk s dokonalou rovnováhou.

200 W RMS

Tento systém má celkový výstupný výkon 
200 W RMS. RMS (Root Mean Square) 
znamená strednú kvadratickú hodnotu, čo je 
typické meranie zvukového výkonu, presnejšie 
elektrického výkonu prenášaného zo 
zvukového zosilňovača do reproduktora, ktorý 
sa meria vo wattoch. Množstvo elektrického 
výkonu privedeného do reproduktora a jeho 
citlivosť určujú dosahovaný zvukový výkon. 
Čím je wattový výkon vyšší, tým lepší zvukový 
výkon reproduktor dosahuje.

USB Direct

Vďaka režimu USB Direct stačí jednoducho 
pripojiť zariadenie USB k portu USB na 
zariadení Philips a vaša digitálna hudba sa bude 
prehrávať priamo z daného zariadenia Philips.

Digitálne ladenie v pásme FM s 
predvoľbami

Digitálne FM rádio ponúka ďalšie hudobné 
možnosti pre vašu hudobnú zbierku v audio 
systéme Philips. Jednoducho si nalaďte stanicu, 
ktorú chcete predvoliť, stlačte a podržte 
tlačidlo predvoľby a jej frekvencia sa uloží. S 
predvoľbami rozhlasových staníc, ktoré 
môžete uložiť, získate jednoduchý prístup k 
rozhlasovým staniciam bez toho, aby ste museli 
príslušné frekvencie vždy naladiť manuálne.

Zvukový vstup

Pripojenie pomocou zvukového vstupu 
umožňuje priame prehrávanie súborov z 
prenosného prehrávača médií. Okrem toho, že 

vám umožní vychutnať si obľúbenú hudbu v 
špičkovej kvalite na vašom zvukovom systéme, 
prináša pripojenie pomocou zvukového vstupu 
aj výnimočne pohodlnú obsluhu, pretože stačí 
jednoducho pripojiť váš MP3 prehrávač k 
zvukovému systému.

DualDock na nabíjanie a prehrávanie

Inovatívny DualDock Philips s konektorom 
Lightning a 30-kolíkovým konektorom dokáže 
nabíjať a prehrávať všetky zariadenia značky 
Apple. Bol navrhnutý tak, aby spájal elegantný 
štýl a nenútenú funkčnosť, takže konektory 
prepnete v zlomku sekundy. Vychutnajte si 
svoje obľúbené piesne z akéhokoľvek 
zariadenia značky Apple.

Prehrajte MP3-CD, CD a CD-R/RW

MP3 označuje „MPEG 1 Audio layer-3“. 
Formát MP3 je revolučná technológia 
kompresie, pri ktorej sa môžu veľké súbory s 
digitálnou hudbou až 10-násobne zmenšiť bez 
radikálneho zníženia kvality zvuku. MP3 sa stal 
bežným formátom kompresie zvuku 
používaným na webe, ktorý umožňuje rýchly a 
jednoduchý prenos zvukových súborov.

Bluetooth s podporou AptX
Bezdrôtový prenos hudby cez Bluetooth s 
podporou AptX
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Zvuk
• Výstupný výkon (RMS): 200 W
• Vylepšenie zvuku: 4 režimy digitálneho ovládania 

zvuku, Dynamické zvýraznenie basov, LivingSound
• Ovlád. hlasitosti: nahor/nadol

Reproduktory
• Hlavný reproduktor: 5" reproduktor pre hlboké 

tóny, Systém repr. Bass Reflex
• Počet vstavaných reproduktorov: 4
• Typy basového reproduktora: pasívny

Prehrávanie zvuku
• Prehrávané médiá: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, 

WMA-CD, USB jednotka Flash
• Režimy prehrávania disku: Zopakovať jednu/

všetky/program, Náhodné prehrávanie, 20 
programovateľných skladieb, Rýchlo dopredu/
dozadu, Vyhľadávanie ďalšej/predchádz. skladby

• Typ zásobníka: Motorizovaná, Zásobník
• Podpora ID3 textu: áno
• Režimy USB Direct: Rýchle pretáčanie dozadu/

rýchle pretáčanie dopredu, Prehrávanie/
pozastavenie, Predchádzajúce/nasledujúce, 
Programované prehrávanie, Opakovať, Náhodný 
výber, Zastavenie

• Režim prehrávania v kolíske: Nabíjanie zariadenia 
iPhone, Nabíjanie iPod, Nabíjanie zariadenia iPad

Tuner/Príjem/Vysielanie
• Pásma tuneru: FM Stereo
• Automatické digitálne ladenie: áno
• Zdokonalenia tuneru: Automatické ukladanie
• RDS: Typ programu, Názov stanice, Nastavenie 

hodín RDS
• Predvolené stanice: 20
• Anténa: FM anténa (75 ohmov)

Pripojiteľnosť
• Iné pripojenia: FM anténa
• 3,5 mm stereo vstup: Funkcia MP3 Link
• Zadné pripojenia: Vstup Aux
• Profily Bluetooth: A2DP

Vybavenie a vlastnosti
• Budíky: CD budík, Rádiobudík, Časovač vypnutia, 

USB alarm
• Hodiny: Na hlavnom displeji, časovač vypnutia
• Typ displeja: Displej VFD
• Ekonomické pohot. napájanie: 0,5 wattu

• Označenia: Režim DIM
• Nabíjacie zariadenie: iPad, iPhone, iPod, iPad Mini
• Typ displeja: Displej VFD

Príslušenstvo
• Dodávané príslušenstvo: Napájací kábel 

striedavého prúdu (AC), FM anténa
• Stručná príručka spustenia: Anglicky, nemecky, 

holandsky, francúzsky, španielsky, taliansky
• Diaľkové ovládanie: áno
• Manuál používateľa: 16 jazykov
• Káble/pripojenie: Kábel pre 3,5 mm stereofónny 

vstup, sieťový kábel
• Iné: Manuál používateľa

Rozmery
• Rozmery balenia (Š x V x H): 

1120 x 334 x 370 mm
• Hmotnosť brutto: 12,5 kg
• Hmotnosť netto: 9 kg
• Hĺbka hlavnej jednotky: 300 mm
• Výška hlavnej jednotky: 994 mm
• Šírka hlavnej jednotky: 300 mm

Príkon
• Zdroj napájania: 220 – 240 V, 50 Hz

Prehrávanie zvuku
• Režimy prehrávania v doku: rýchlo dopredu a 

dozadu, ďalšia a predchádzajúca skladba, prehrať a 
pozastaviť

• Prehrávané médiá: CD, MP3-CD, USB jednotka 
Flash, WMA-CD

Kompatibilita s iPod
• Kompatibilné s: iPod nano 7. generácie, iPod touch 

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

Kompatibilita s iPhone
• Kompatibilné s: iPhone 5, iPhone, iPhone 3G, 

iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S

Kompatibilita so zariadením iPad
• Kompatibilné s: iPad mini, iPad s displejom Retina, 

iPad, iPad 2, Nový iPad
•
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