
Mini HiFi Systeem

Mini HiFi Systeem met
5 CD-Wisselaar

• Uitgangsvermogen 2 x 280 watt (MPO).
• Drieweg Bass Reflex Speaker Systeem met Max Bass

poort.
• Digitale RDS tuner, 40 voorkeurzenders (Plug & Play).
• Geschikt voor het afspelen van CD-ROM's met MP3

bestanden.
• Programmeerbare 5-CD-wisselaar.
• Aansluiting voor spelcomputer.
• Virtual Ambience Control.
• CD-ReWritable compatible.
• Analoge uitgang.
• Aux- en hoofdtelefoonaansluiting.
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Radio
- Digitale tuner voor AM en FM met 40 voorkeurzenders.
- Plug & Play.Wanneer het toestel de eerste keer wordt

ingeschakeld worden automatisch de zenders gezocht en in
het geheugen vastgelegd. Ook wordt automatisch de klok
ingesteld.

- Twee golfbereiken, middengolf en FM-band.
- AM raamantenne voor selectieve ontvangst van midden-

golfzenders.
- RDS (Radio Data System) is een Europees informatiesys-

teem voor FM zenders. Hiermee kan o.a. zendernaam, pro-
grammatype, nieuws en verkeersinformatie ontvangen en op
het FTD-display worden weergegeven. Ook kan hiermee de
ingebouwde klok gelijkgezet worden.

Versterker
- Stereo HiFi versterker met een uitgangsvermogen van 2 x

280 watt (MPO).
- Drieweg Bass Reflex Speaker Systeem.
- Dynamic Bass Boost voor weergave van diepe bastonen,

instelbaar in 3 stappen.
- Virtual Ambience Control met vier mogelijkheden: cinema,

hall, concert, arcade, cyber.
- Digital Sound Control met 4 mogelijkheden: optimal, rock,

pop en jazz.
- Max Sound geeft directe toegang tot een voorgeprogram-

meerde optimale instelling van de verhouding tussen Bass en
Volume door het bedienen van slechts één toets.

- Eenvoudige bediening d.m.v. Jog Control.

5-CD-wisselaar
- Geschikt voor het afspelen van Digital Audio

CD-ReWritable discs.
- Geschikt voor het afspelen van CD-ROM's met MP3

bestanden.
- Weergave van 50 uur MP3 muziek mogelijk.
- Tijdens het afspelen kunnen vier CD's gewisseld worden.
- Programmeerbare afspeelvolgorde, maximaal 99 tracks.
- Shuffle, voor het in willekeurige volgorde afspelen van

tracks.
- Repeat, voor het herhalen van tracks, gehele CD of

meerdere CD's.
- Snelzoekfuntie zowel voor- als achteruit.

Aansluiting voor spelcomputer
- Aansluiting aan de voorzijde.
- Instelling van het volume van het spelgeluid mogelijk.
- Keuze uit drie spelgeluiden: speed, punch en blast.
- Mixen van geluid met radio, CD, of externe CD-speler met

MP3 geluid.

USB PC Link
- Met deze functie kan MP3 muziek van de hard-disc in de PC

worden afgespeeld.
- Song titel in het display van de set.

Aansluitingen
- Antenne 75 ohm : IEC (coax)
- Aux-in : 2 x cinch & spel ingang
- Audio ingang digital : USB PC link
- Lijn-uit l/r : 2 x cinch
- Video in/uit : 2 x cinch
- Hoofdtelefoon : 3,5 mm jack

Algemeen
- Multifunctioneel FTD informatiescherm (kleur),

met dimfunctie met drie standen.
- Demo mode, inschakelen en uitschakelen met stop

toets.
- Klok met sluimer- en wekfunctie.Automatische

tijdinstelling door middel van RDS.
- Wekken door CD of radio.

Meegeleverde accessoires
- Netsnoer.
- Raamantenne.
- Afstandsbediening.
- 2 x Batterijen 1,5 V (Philips R06).
- Gebruiksaanwijzing in diverse talen, waaronder

Nederlands.

Technische gegevens

Radio
Golfbereiken

FM : 87,5 - 108 Mhz
MG : 522 - 1602 kHz

Antenne
AM : bijgeleverde raamantenne
FM : coax 75 ohm IEC conn.

Versterker
Uitgangsvermogen : 2 x 140 W (RMS)

: 2 x 280 W (MPO)
Signaal/ruis verhouding : > 65 dB

Luidsprekerboxen 
Impedantie : 6 ohm
Type : drieweg Bass Reflex Systeem
Woofer : 165 mm
Tweeter : 50 mm ferro fluid
Piëzo : 25 mm polydome
Fronten : afneembaar

CD-speler
Frequentiebereik : 20 - 20.000 Hz
Signaal/ruisverhouding : 75 dB
Kanaalscheiding (1 kHz) : 94 dB

Algemeen
Netspanning : 220 V, 50 Hz, +/- 10 %
Gewicht : 21 kg, incl. boxen
Afmetingen (b x h x d)

set : 265 x 322 x 396 mm
boxen : 315 x 322 x 240 mm
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