
yssna på digital musik med 
L
USB 
Uppfyll alla d

MAX Sound

USB Direct.

Kraftf
• 3-vä
• 2x60

Ju län
• Lyss
• 60 t
• Växl
• Dub

Egna 
• MAX
• DBB
• Digi
• VEC
Direct-uppspelning
ina musikbehov med det här MP3/WMA HiFi-minisystemet som har Philips 

 för omedelbart extratryck. Lyssna på digital musik i ett kraftfullt system via 

ullt ljut som hörs och känns
gs högtalarsystem med MAX-basport
 W RMS/2x120 W musikeffekt

gre du kan lyssna, desto roligare
na på MP3-/WMA-musik direkt från dina bärbara USB-enheter
immar WMA-CD-musik eller 30 timmar MP3-CD-musik
are för uppspelning av 3 WMA-/MP3-CD-skivor
bla logikstyrda kassettdäck med automatisk repetering

ljudinställningar
 Sound för omedelbar förstärkning

 (Dynamic Bass Boost) för djupare och bättre bas
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Ljud
• Uteffekt: 2 x 120 W musikeffekt
• Ljudförbättring: MAX Sound, DBB (Dynamic Bass 

Boost) 3 steg, Digital ljudkontroll 4 lägen, VAC 
(Virtual Ambience Control)

Högtalare
• Huvudhögtalare: 3-vägs, Basreflexhögtalare, 5,25 

tums woofer, 2-tums tweeter, Piezo
• Antal högtalare: 2

Ljuduppspelning
• Typ av laddare: 3 CD-karusell
• Antal skivor: 3
• Uppspelningsmedia: CD, CD-R, CD-RW, MP3-

CD-skiva, WMA-CD
• ID3 Tag Support
• Komprimeringsformat: MP3, WMA
• Skivuppspelningslägen: Programmerbar för 

99 spår, Repetera/en/skiva/program, Blandad 
uppspelning

• Kassettdäcksteknik: Full Logical
• Antal enheter: 2
• USB Direct-lägen: Spela upp/paus, Föregående/

nästa, Snabbspolning bakåt/framåt, Stopp, 
Repetering, Shuffle, Programmerad uppspelning

Ljudinspelning
• Bandinspelningsförbättring: Automatisk 

inspelningsnivå, Synkroniserad insp. av CD till 
band

Mottagare/mottagning/överföring
• Automatisk digital kanalsökning
• Radioband: FM, MW, AM
• RDS: Nyheter, Programtyp, Radio-text, RDS-

klocka, Stationsnamn
• Kanalförinställningar: 40
• Mottagarförbättringar: Autospara, Enkel 

installation (Plug & Play)

Anslutningar
• USB: USB-värd
• Aux-in: Line-in
• Hörlur: 3,5 mm
• Andra anslutningar: FM-antenn, MW-antenn

Bekvämlighet
• Eco Power-vänteläge: 1 watt
• Larm: CD-larm, Radiolarm/radioväckning, 

Insomningsfunktion
• Klocka: På huvudskärmen
• Skärmtyp: FTD (Fluorescent Tube Display)
• Indikationer: DIM-läge

Tillbehör
• Tillbehör: Nätkabel, FM/MW-antenn, Snabbguide, 

Bruksanvisning, Garantibroschyr
• Fjärrkontroll: 32-tangenter med 2 st AA-batterier

Storlek
• Utrustningens mått (B x H x D): 

265 x 310 x 367 mm
• Huvudhögtalarens mått (B x H x D): 

248 x 310 x 195 mm
• Förpackningens mått (B x H x D): 

611 x 411 x 440 mm
• Vikt inkl. förpackning: 15 6 kg

Ström
• Strömtillförsel: 200-240 V, 50 Hz
• Strömförbrukning i standby-läge: <1 W
•
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