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Ääni
• Lähtöteho: Musiikkiteho 2 x 120 W
• Äänenparannus: MAX-ääni, 3-asentoinen Dynamic 

Bass Boost, 4 tilan Digital Sound Control, Virtual 
Ambience Control

Kaiuttimet
• Pääkaiutin: Kolmisuuntainen, 

Bassorefleksikaiutinjärjestelmä, 5,25" 
bassokaiutin, 2" diskanttikaiutin, Piezo

• Kaiuttimien määrä: 2

Äänen toisto
• Levyn syöttö: Kolmen CD:n karuselli
• Levyjen määrä: 3
• Toistomuodot: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, 

WMA-CD
• ID3-tunnisteiden tuki
• Pakkausformaatti: MP3, WMA
• Levytoistotilat: 99 kappaleen ohjelmointi, Jatkuva 

toisto: kappale/kaikki/ohjelma, Kappaleiden 
satunnaistoisto

• kasettidekin tekniikka: täyslogiikkaohjaus
• Dekkien määrä: 2
• USB Direct -tilat: Toista/keskeytä, Seuraava/

edellinen, Pikakelaus eteen ja taakse, Pysäytys, 
Jatkuva toisto, Satunnaistoisto, Ohjelmoitu toisto

Äänen tallennus
• Nauhatallennuksen parannukset: automaattinen 

tallennustaso, CD-tallennuksen 
synkronointitoiminto

Viritin/vastaanotto/signaalinsiirto
• Automaattinen digitaaliviritys
• Virittimen aaltoalueet: FM, MW, AM

• RDS: Uutiset, Ohjelman tyyppi, Radio-
tekstitoiminto, Kellon RDS-asetus, Aseman nimi

• Pikavalinnat: 40
• Virittimen parannukset: Automaattitallennus, 

Helppo asennus (Plug & Play)

Liitännät
• USB: USB Host -liitäntä
• Aux-tulo: Linjatulo
• Kuulokkeet: 3,5 mm
• Muut liitännät: FM-antenni, MW-antenni

Käytön mukavuus
• Eco-valmiustila: 1 W
• Herätykset: CD-herätys, Radioherätys, Uniajastin
• Kello: Päänäyttö
• Näyttötyyppi: FTD
• Ilmaisimet: DIM-tila

Lisätarvikkeet
• Mukana tulevat lisätarvikkeet: Virtajohto, FM/

MW-antenni, Pikaopas, Käyttöopas, Takuuvihko
• Kauko-ohjain: 32 näppäintä, 2 AA-paristoa

Mitat
• Laitteen mitat (L x K x S): 265 x 310 x 367 mm
• Pääkaiuttimen mitat (L x K x S): 

248 x 310 x 195 mm
• Pakkauksen mitat (L x K x S): 

611 x 411 x 440 mm
• Paino pakattuna: 15,6 kg

Virta
• Virtalähde: 200 - 240 V, 50 Hz
• Virrankulutus valmiustilassa: < 1 W
•

Minihifijärjestelmä
MP3, WMA  

Tekniset tiedot

Julkaisupäivä 2007-10-29

Versio: 3.0

12 NC: 9073 100 13051
EAN: 87 10895 93024 6

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. 
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips Electronics N.V:n  
tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com
FWM

Tärkeim

3-tiekaiut

Musiikkit

USB Dire
Kytke laitte
Digitaaliset
voit jakaa s

60 tuntia

3 levyn va

Logiikkao

MAX-ään
MAX Soun
äänenlaatu
vaikuttavan
painallukse
äänenvoima
lisätehoa ba
Äänispektri
huomattava
miellyttäväm

Dynamic
Dynamic Ba
voivat nautt
kaikilla ään
äänenvoima
eivät yleens
äänenvoima
käyttämällä
kuuntelijat 
äänentoisto

Digitaalin
Digitaalisen
musiikkityyl
Jazz-, Rock
äänenbalan
säädetään 
taajuuskorja
muokkaa ä
siten parha

Virtual A
Virtual Amb
ääniympäri
tilojen ja ym
elokuvateat
ominaisuuk
realistisella 
dramaattise

* Digitaalisten
372/12

mät om

injärjeste

eho: 2x60

ct MP3- 
esi Philips H
 kappaleesi
uosikkihetk

 WMA-M

ihtaja, W

hjattu ka

i
d -tekniikka
a kaikilla vo
 kuunteluel
lla. Sen laad
kkuuden a
ssotoistoon

 ja äänenvo
sti, jolloin m
pää.

 Bass Boo
ss Boost -t
ia ensiluokk
envoimakku
kkuutta pi
ä toistu yht
kkuuksilla.
 Dynamic B
voivat nautt
sta silloinkin

en äänen
 äänensääd
ien taajuusa
- ja Classic-
ssi ja musii
automaattis
ustekniikal

änibalanssin
an mahdoll

mbience 
ience Contr
stön, joka jä
päristöjen,
terien, pelih
sia. Luomal
tavalla VAC
sti.

 käyttöoikeuk
lmä (MAX-portti)

W RMS/2x120W

ja WMA-musiikki
i-Fi -laitteen USB-porttiin. 

 soitetaan suoraan laitteesta. Nyt 
esi perheen ja ystävien kanssa.

P3-CD-musiikkia

MA/MP3-CD

ksoisdekki

 tehostaa bassoa, vahvistaa 
imakkuuksilla ja tuottaa 
ämyksen yhdellä painikkeen 
ukkaat piirit kalibroivat äänen ja 
setuksia ja antavat näin särötöntä 
 ja äänenvoimakkuuteen. 
imakkuus vahvistuvat 
usiikin kuuntelu on entistä 

st -bassotehostus
oiminnon ansiosta kuuntelijat 
aisesta bassotehostuksesta 
uksilla. Yksi painallus riittää! Kun 

enennetään, basson alataajuudet 
ä hyvin kuin suurilla 
 Ongelma voidaan poistaa 
ass Boost -bassotehostusta. Näin 
ia tasaisen laadukkaasta 
, kun äänenvoimakkuus on pieni.

säätö
ön ansiosta voit valita eri 
lueet käyttämällä esimääritettyjä 

asetuksia. Kussakin tilassa 
kkityylin äänentaajuudet 
esti graafisella 
la. Digitaalinen äänensäätö 
 musiikkityylin mukaan ja takaa 

isen kuunteluelämyksen.

Control
ol (VAC) luo virtuaalisen 
ljittelee digitaalisesti tiettyjen 

 kuten konserttisalien, 
allien ja diskojen, akustisia 
la näiden tilojen ääniympäristön 
 parantaa kuunteluelämystäsi 

sien hallinnan alaista musiikkia ei tueta.
inaisuud
et

http://www.philips.com

