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d hangzással
MAX Sound maximális hangzás kiemelőt is tartalmazó mini Hi-Fi rendszerű 

t bármilyen zenehallgatáshoz használhatja, általa 30 órán át élvezheti kedvenc 

leit CD-ről. A könnyű kezelhetőség élvezetté teszi a készülék használatát.

ljes hang, amit hall és érez
as hangfalrendszer MAX basszus port-tal

 RMS/2x10W teljesítmény

 tovább hallgatja, annál jobban élvezi
ezes váltó WMA/MP3-CD lemezen tárolt zene lejátszásához

kai kétkazettás egység automatikus ismétléssel
rányi MP3-CD zene lejátszása

i hangzás-beállítások
tális hangszabályzás optimális zenei stílusbeállításhoz
mikus mélyhangkiemelés: mély, drámai hang
AX hangerő azonnal megnöveli a hangerőt
rtual Ambience Control szimulált hangbeállításokat tesz lehetővé
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Hang
• Kimenő teljesítmény: 2x120 W zene
• Hangkiemelés: MAX hangerő, Dinamikus 

mélyhangkiemelés - 3 lépés, Incredible Surround, 
Digitális hangszabályzás 4 üzemmód, Virtual 
Ambience Control

Hangszórók
• Fő hangszóró: 3 utas, Mélyhang-kiemeléses 

hangszórórendszer, 5,25"-es mélynyomó, 2"-es 
magassugárzó, Piezo

• Hangszórók száma: 2

Hanglejátszás
• kazettaegységes technológia: Full Logical
• Adathordozók lejátszása: CD, CD-R, CD-RW, 

MP3-CD
• Lemezlejátszási módok: 99 darab programozható 

műsorszám, Ismétlés: egy/lemez/program, 
Véletlenszerű lejátszás

• Betöltő típus: 3 CD forgótár
• Deckek száma: 2
• Lemezek száma: 3

Hangfelvétel
• Fejlesztett kazettaátvétel: automatikus felvételi 

szint, CD-vel szinkronizált felvételindítás

Hangolóegység/Vétel/Adás
• Automatikus digitális hangolás
• RDS: Hírek, Programtípus, Rádiótext, RDS 

órabeállítás, Állomásnév
• Állomásbeállítások: 40

• Hangolási sávok: FM, MW
• Hangolás finomítása: Automatikus tárolás, 

Könnyű beállítás (Plug & Play)

Csatlakoztathatóság
• Aux be: Bemenő vonal (line in)
• fejhallgató: 3,5 mm-es
• Egyéb csatlakozások: FM antenna, MW antenna

Kényelem
• Ébresztők: CD-s ébresztés, Rádiós ébresztés, 

Elalváskapcsoló
• Óra: Fő kijelzőn
• Kijelző típusa: FTD (Fluoreszcens képcső)
• Eco készenléti állapot: 1 W
• Javaslatok: DIM üzemmód

Tartozékok
• Mellékelt tartozékok: Váltakozó áramú hálózati 

kábel, FM/MW antenna
• Távvezérlő: 32 gombos

Méretek
• Főhangszóró mérete (Sz x Ma x Mé): 

248 x 310 x 195 mm
• Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 

611 x 411 x 440 mm
• Egység méretei (Sz x Ma x Mé): 

265 x 310 x 367 mm
• Súly csomagolással együtt: 15 6 kg

Áram
• Áramellátás: 200-240 V, 50 Hz
• készenléti üzemmód energiafelhasználása: <1 W
•

Mini Hi-Fi rendszer
MP3  

Műszaki adatok

Kiadás dátuma  
2007-12-07

Verzió: 4.0

12 NC: 9073 100 12324
EAN: 87 10895 86424 4

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül 
változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips 
Electronics N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com
FWM

Termék

3 utas ha
nincs

2x5W RM

30 órányi

3 lemeze

Logikai k

MAX han
A MAX Sou
maximálisra
zenehallgat
Kifinomult e
meglévő ha
a mélyhang
anélkül, hog
hangspektr
amely erőte
minden zen

Dinamiku
A Dinamiku
zenei élvez
kiemelni a z
a hangerőb
mélyhangfr
alacsony sz
a Dinamiku
mélyhangsz
hanghatást

Digitális h
A digitális h
előre beállít
kiválasztásá
frekvenciata
hangszínsz
módosítják 
stílusban le
hangzássza
típusához ig
hozhatja ki

Virtual A
A Virtual Am
környezetve
mely digitál
helyiségekre
hatásokat, 
diszkók, stb
valósághű m
kedvenc ze
37/22

kijelölés

ngfal MAX

S/2x10W

 MP3-CD

s váltó W

étkazettá

gerő
nd technoló
 növeli a te
ási élményt
lektronikus

ngszín- és h
okat, és ma
y torzulás 

um és a ha
ljesen kiem
ét.

s mélyha
s mélyhang

etet, hiszen
ene mélyha
eállítás: mé
ekvenciák r
intre állítása
s mélyhang
intek kieme
 élvezhet a 

angszab
angzásszab
ott Jazz, Ro
val optima
rtományait

abályozás s
a hangkiegy
ggyakoribb 
bályozás p
azítja a kie

 a zenéből.

mbience 
bience Co
zérlés) virt
isan reprod
 és környe

mint a konc
. A különbö
egteremté

néjének élv
 port-al

 teljesítmény

 zene

MA/MP3-CD lemezhez

s egység

gia kiemeli a mélyhangokat, 
ljesítményt, és a leghatásosabb 
 biztosítja a gomb egy érintésére. 
 kapcsolástechnikája kalibrálja a 
angerő-beállítást, azonnal kiemeli 
ximálisra fokozza a hangerőt 

lépne fel. A végeredmény a 
ngerő érezhető felerősödése, 
eli a hangot, és jelentősen feljavít 

ngkiemelés
kiemelés maximálisra növeli a 
 egyetlen gombnyomással képes 
ngtartalmát – bármilyen legyen is 
ly vagy magas! Az alsó szintű 
endszerint elvesznek a hangerő 
 mellett. Ennek ellensúlyozására 
kiemelés beállítható a 
lésére, így Ön következetes 
hangerő levétele esetén is.

ályzás
ályzás lehetővé teszi, hogy az 
ck, Pop és Classic beállítás 
lizálja a különböző zenei műfajok 
. Az egyes üzemmódok grafikus 
egítségével automatikusan 
enlítést, és erősítik az adott zenei 
hangfrekvenciákat. A digitális 
ontosan az éppen játszott zene 
gyenlítést, így a lehető legtöbbet 

Control
ntrol (VAC; Virtuális 
uális hangkörnyezetet hoz létre, 
ukálja az olyan különleges 
zetekre jellemző akusztikus 
erttermek, a mozi, árkádok, 
ző beállítások hangfeltételeinek 
sével a VAC számottevően növeli 
ezeti értékét.
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