
ucuraţi-vă de muzică digitală cu
B
tehnologia de redare USB Direct
Împliniţi-vă toate dorinţele cu minisistemul Philips Hi-Fi MP3/WM cu MAX Sound, 

pentru a vă bucura de un sunet puternic. Bucuraţi-vă de muzica dvs. digitală cu un 

sistem de mare putere prin intermediul tehnologiei USB Direct.

Un sunet de calitate, puternic și fără distorsiuni
• Sistem de boxe pe 3 căi cu port MAX pentru bași
• 2x60W RMS/2x120W muzical

Audiţie mai lungă, plăcere mai mare
• Savuraţi muzica în format MP3 sau WMA din dispozitivele dvs. USB portabile
• 60 de ore de muzică WMA-CD sau 30 de ore de muzică MP3-CD
• CD changer pentru 3 CD-uri
• Casetofon deck dual logic cu redare automată

Setări personalizate pentru sunet
• MAX Sound, pentru amplificare instantanee
• Dynamic Bass Boost, pentru un bas dramatic, mai profund
• Oferă setări optimizate, în funcţie de stilul de muzică
• Virtual Ambience Control oferă setări de sunet simulate
Philips
Minisistem Hi-Fi

MP3/WMA
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Sunet
• Putere de ieșire: 2x120 W PMPO
• Caracteristici superioare sunet: MAX Sound, 

Dynamic Bass Boost 3 trepte, 4 moduri de 
control a sunetului, Virtual Ambience Control

Boxe
• Difuzor principal: 3 căi, Sistem de boxe Bass 

Reflex, Woofer de 5,25", Tweeter de 2", Piezo
• Nr. de boxe: 2

Redare audio
• Tip încărcător: Carusel 3 CD
• Nr. de discuri: 3
• Medii de redare: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, 

WMA-CD
• Acceptă etichetă ID3
• Format compresie: MP3, WMA
• Moduri redare disc: 99 de piese programabile, 

Repetare piesă/disc/program, Redare aleatorie
• Tehnologie Cassette Deck: Full Logic
• Număr de casetofoane: 2
• Moduri USB Direct: Redare/Pauză, Piesă 

anterioară/Piesă următoare, Derulare rapidă 
înapoi/înainte, Stop, Repetare, Shuffle, Redare 
program

Înregistrare audio
• Caracteristici înregistrare: Nivel automat 

înregistrare, Înreg. sincroniz. de pe CD

Tuner/Recepţie/Transmisie
• Reglare automată digitală
• Mărci de tunere: FM, MW, AM
• RDS: Știri, Tip program, Radio Text, Reglare 

ceas prin RDS, Nume post de radio

• Setări prestabilite staţie: 40
• Caracteristici superioare tuner: Memorare 

automată, Plug & Play

Conectivitate
• USB: Port USB
• Intrare AUX: Intrare linie-in
• Căști: 3.5
• Alte conexiuni: Antenă FM, Antenă MW

Confort
• Consum în regim Standby: 1 W
• Alarme: Alarmă CD, Alarmă radio, Timer Sleep
• Ceas: Pe afișajul principal
• Tip ecran: FTD
• Indicaţii: Mod DIM

Accesorii
• Accesorii incluse: Cablu de alimentare CA, 

Antenă FM/MW, Ghid de utilizare rapidă, Manual 
de utilizare, Certificat de garanţie

• Telecomandă: 32 de taste cu 2 baterii AA

Dimensiuni
• Dimensiuni set (L x Î x A): 265 x 310 x 367 mm
• Dimensiuni boxă principală (L x Î x A): 

248 x 310 x 195 mm
• Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 

611 x 411 x 440 mm
• Greutate cu ambalaj inclus: 15,6 kg

Alimentare
• Alimentare: 200-240 V, 50Hz
• Consum în stare de repaus: <1 W
•
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edare muzică prin USB Direct
onectaţi memoria flash la portul USB al sistemului dvs. 
i-Fi Philips. Muzica dvs. stocată în format digital va fi 

edată direct din dispozitiv. Acum puteţi savura 
omentele preferate împreună cu familia și prietenii.

x60W RMS/2x120W muzical

D changer pentru 3 CD-uri

0 ore de muzică WMA-MP3-CD

AX Sound
ehnologia MAX Sound amplifică instantaneu 
recvenţele joase, crește performanţa volumului, creând 
 experienţă audio impresionantă printr-o simplă 
tingere a butonului MAX Sound. Circuitul electronic 
AX Sound calibrează sunetul existent și setările 

olumului, amplificând instantaneu basul și volumul, 
ără distorsiuni. Atât spectrul sonor, cât și volumul sunt 
mplificate semnificativ, adăugând forţă piesei 
scultate. MAX Sound vă permite să obţineţi ce este 
ai bun de la sistemul dvs. audio fără să fie necesar să 
odificaţi setările complicate ale egalizatorului.

ynamic Bass Boost
ynamic Bass Boost optimizează frecvenţele joase în 

uncţie de volum, prin simpla apăsare a unui buton. De 
bicei, frecvenţele joase ale basului se pierd când 
olumul este diminuat. Pentru a contracara acest efect, 
uncţia Dynamic Bass Boost amplifică nivelul basului, 
entru ca dvs. să vă puteţi bucura de un sunet 
onsistent chiar și atunci când reduceţi volumul.

ontrol digital pt. sunet
ehnologia Digital Sound Control vă permite să selectaţi 
iveluri presetate de redare a anumitor benzi de 
recvenţe, în funcţie de stilul muzicii. Puteţi alege între 
ai multe moduri: Optim, Jazz, Rock, Tehno, Pop sau 
lasic. Fiecare mod folosește o tehnologie de egalizare 
entru reglarea automată a balansului și amplificarea 
elor mai importante frecvenţe pentru respectivul stil de 
uzică. Digital Sound Control vă permite să vă bucuraţi 
in plin de muzica preferată, reglând balansul în funcţie 
e stilul de muzică ascultat.

irtual Ambience Control
irtual Ambience Control (VAC) creează un mediu 
onor virtual în care publicul poate auzi muzica așa 
um ar suna în diferite medii reale. Setările de sunet 
AC simulează digital efectele acustice caracteristice 

ncăperilor speciale, cum sunt sălile de reuniuni, de 
inema, de jocuri electronice, sălile de concert, 
iscotecile și Internet cafe-urile. Recreând ambianţa 
onoră din diferite medii, VAC vă oferă exact ceea ce 
oriţi să auziţi.

istem de boxe pe 3 căi cu port MAX

asetofon deck dual logic

Nu este suportată muzică cu Digital Right Management.
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Specificaţii tehnice Caracteristici principale produs

Minisistem Hi-Fi
MP3/WMA  


