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en imponerande konsten med trådlöst ljud

satt av ljud
ssna på din musik med högkvalitativ trådlös Bluetooth®-strömning, CD-uppspelning, 
d, iPad och iPhone-anslutningar med DualDock eller anslut en enhet i Aux-ingången. 
tta omfattande 3.1-system är allt du behöver för kraftfullt ljud.

Berika din ljudupplevelse
• 3.1-högtalarsystem med inbyggd subwoofer
• Äkta digital bearbetningsteknik för bästa möjliga ljudkvalitet
• Total uteffekt på 200 W RMS
• LivingSound – för ett rikt, uppslukande stereoljud

Lyssna på musik från olika källor
• USB Direct för MP3-/WMA-musikuppspelning
• Ljudingång för bärbar musikuppspelning
• Digital FM-mottag. med förinställningar
• DualDock för att ladda och spela från Apple-enheter (Lightning- och 30-stiftskontakter)
• Spela upp MP3-CD, CD och CD-R/RW
• Trådlös musikströmning via Bluetooth med AptX-funktioner

Design som matchar din inredning
• Unik torndesign som passar ditt sätt att leva



 Äkta digitalt ljud

Den avancerade, digitala 
ljudbearbetningstekniken erbjuder markant 
överlägsna ljudprestanda jämfört med den 
traditionella analoga ljudbearbetningstekniken 
som finns i dockade spelare som använder 
analog ljudutgång från en iPod/iPhone. Genom 
att samla ihop iPod-/iPhone-enheternas digitala 
ljudutgångar och använda en digital bearbetning 
för varje steg i kretsen kan ett mycket högre 
signal/brusförhållande produceras. Resultatet 
är en oöverträffad ljudkvalitet i perfekt balans.

200 W RMS

Det här systemet har total uteffekt på 
200 W RMS. RMS står för Root Mean Square 
(kvadratroten ur medelvärdet), som är ett 
vanligt mått på ljudeffekt, eller snarare den 
elektriska energi som överförs från en 
förstärkare till en högtalare, och som mäts i 
watt. Mängden elektrisk energi som levereras 
till högtalaren och dess känslighet avgör vilken 
ljudeffekt som genereras. Ju högre wattal desto 
bättre ljudeffekt från högtalaren.

USB Direct

I USB Direct-läget kan du enkelt ansluta USB-
enheter till USB-porten på din Philips-enhet 
och spela upp digital musik direkt från Philips-
enheten.

Digital FM-mottag. med förinställningar

Med digital FM-radio får du ytterligare 
musikalternativ till din musiksamling på 
ljudsystemet från Philips. Sök helt enkelt efter 
kanalen du vill förinställa och håll 
snabbvalsknappen intryckt så sparas 
frekvensen. Med förinställda kanaler kan du 
snabbt komma åt din favoritradiokanal utan att 
manuellt behöva ställa in frekvensen varje gång.

Ljudingång

Ljudingången möjliggör direktuppspelning av 
ljudinnehåll från bärbara mediespelare. Du kan 
njuta av din favoritmusik med ljudsystemets 

enastående ljudkvalitet. Dessutom är 
ljudingången mycket praktisk eftersom du bara 
behöver ansluta din bärbara MP3-spelare till 
ljudsystemet.

DualDock för att ladda och spela

Philips innovativa DualDock med Lightning och 
30-stiftskontakt kan ladda och spela upp ljud på 
alla Apple-enheter. En slimmad design 
kombineras med enkel funktionalitet så att kan 
du växla mellan olika anslutningar på ett 
ögonblick. Lyssna på dina favoritlåtar oavsett 
vilken Apple-enhet du vill använda.

Spela upp MP3-CD, CD och CD-R/RW

MP3 står för "MPEG 1 Audio layer-7,6 cm (3") 
och är en revolutionerande 
komprimeringsteknik där digitala musikfiler 
kan göras upp till 10 gånger mindre utan att 
ljudkvaliteten försämras i någon större 
utsträckning. MP3 är ett vanligt 
ljudkomprimeringsformat på Internet för 
snabb och enkel överföring av ljudfiler.

Bluetooth med AptX-funktioner
Trådlös musikströmning via Bluetooth med 
AptX-funktioner
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Ljud
• Uteffekt (RMS): 200 W
• Ljudförbättring: digital ljudkontroll 4 lägen, DBB 

(Dynamic Bass Boost), LivingSound
• Volymkontroll: upp/ned

Högtalare
• Huvudhögtalare: 5 tums woofer, 

Basreflexhögtalare
• Antal inbyggda högtalare: 4
• Subwoofertyper: passiv

Ljuduppspelning
• Uppspelningsmedia: CD, CD-R, CD-RW, MP3-

CD-skiva, WMA-CD, USB-flashminne
• Skivuppspelningslägen: Repetera/en/alla/program, 

Blandad uppspelning, Programmerbar för 20 spår, 
Snabbt framåt/bakåt, Nästa/Föregående 
spårsökning

• Typ av laddare: Motoriserad, Släde
• ID3 Tag Support
• USB Direct-lägen: Snabbspolning bakåt/framåt, 

Spela upp/paus, Föregående/nästa, Programmerad 
uppspelning, Repetering, Shuffle, Stopp

• Uppspelningsläge för hållare: Laddning av iPhone, 
Laddning av iPod, Laddning av iPad

Mottagare/mottagning/sändning
• Radioband: FM-stereo
• Automatisk digital kanalsökning
• Mottagarförbättringar: Autospara
• RDS: Programtyp, Stationsnamn, RDS-klocka
• Kanalförinställningar: 20
• Antenn: FM-antenn (75 ohm)

Anslutningar
• Andra anslutningar: FM-antenn
• 3,5 mm stereoanslutning: MP3 Link
• Anslutningar bak: AUX-ingång
• Bluetooth-profiler: A2DP

Bekvämlighet
• Larm: CD-larm, Radiolarm/radioväckning, 

Insomningsfunktion, USB-larm
• Klocka: På huvudskärmen, insomningsfunktion
• Skärmtyp: VFD-display
• Eco Power-vänteläge: 0,5 watt
• Indikationer: DIM-läge
• Laddningsenhet: iPad, iPhone, iPod, iPad Mini
• Skärmtyp: VFD-display

Tillbehör
• Tillbehör som medföljer: Nätkabel, FM-antenn
• Snabbstartguide: Engelska, tyska, nederländska, 

franska, spanska, italienska

• Fjärrkontroll
• Bruksanvisning: 16 språk
• Kablar/anslutning: 3,5 mm stereoanslutningskabel, 

nätkabel
• Övrigt: Bruksanvisning

Mått
• Förpackningens mått (B x H x D): 

1 120 x 334 x 370 mm
• Bruttovikt: 12,5 kg
• Nettovikt: 9 kg
• Huvudenhet, djup: 300 mm
• Huvudenhet, höjd: 994 mm
• Huvudenhet, bredd: 300 mm

Effekt
• Strömförsörjning: 220–240 V, 50 Hz

Ljuduppspelning
• Uppspelningslägen för dockning: snabbspolning 

framåt och bakåt, nästa och föregående spår, spela 
upp och pausa

• Uppspelningsmedia: CD, MP3-CD-skiva, USB-
flashminne, WMA-CD

iPod-kompatibilitet
• Kompatibel med: 7:e generationens iPod Nano, 5:e 

generationens iPod Touch, iPod nano, 1: 
generationen, iPod nano, 2:a generationen, iPod 
nano, 3:e generationen, iPod nano, 4:e 
generationen, iPod nano, 5:e generationen, iPod 
nano, 6:e generationen, iPod Touch, iPod touch, 
2:a generationen, iPod touch, 3:e generationen, 
iPod touch, 4:e generationen

• via Bluetooth: 7:e generationens iPod Nano, iPod 
touch, 3:e generationen, iPod touch, 4:e 
generationen, 5:e generationens iPod Touch

• via Lightning-kontakten: 7:e generationens iPod 
Nano, 5:e generationens iPod Touch

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-kontakten: iPhone 5, iPhone 6, iPhone 
6 Plus, iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone SE

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

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

skärm, iPad, iPad 2, Nya iPad, iPad Air 2, iPad mini 
2, iPad mini 4, iPad mini Retina-skärm, iPad Pro

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

•
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