
For preview purpose only

eniet van digitale muziek via een
G
directe aansluiting op USB
Uw muziekdromen worden werkelijkheid met dit MP3/WMA mini-HiFi-systeem. 

Geniet van uw digitale muziek in een zeer krachtig systeem via de directe aansluiting 

op USB en van 60 uur van uw favoriete MP3-/WMA-CD-muziek. Intuïtief 

gebruiksgemak zorgt ervoor dat deze set een plezier is om te gebruiken!

Krachtig geluid dat u hoort en voelt
• 3-weg luidsprekersysteem met MAX-bass-poort
• 2x110 W RMS/2x220 W muziekvermogen en 3000 W PMPO

Langer luisteren, meer plezier
• Geniet van MP3/WMA-muziek op uw draagbare USB-apparaten
• 60 uur WMA-MP3-CD- of 30 uur MP3-CD-muziekweergave
• Wisselaar voor 3 CD's
• Dual Logic-cassettedeck met automatische afspeelfunctie

Persoonlijke geluidsinstellingen
• MAX Sound voor een krachtiger geluid
• Dynamic Bass Boost voor een diepere, indrukwekkendere bass
• Digital Sound Control voor optimale muziekstijlinstellingen
• Virtual Ambience Control voor gesimuleerde geluidsinstellingen
Philips
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Geluid
• Uitgangsvermogen: 2 x 120 W muziek
• Geluidsverbetering: MAX Sound, Incredible 

Surround, Dynamic Bass Boost, 3 stappen, 
Digital Sound Control 4 modi, VAC (Virtual 
Ambience Control)

Luidsprekers
• Hoofd luidspreker: 6,5-inch woofer, 2-inch 

tweeter, Piezo, 3-weg, Bassreflex-
luidsprekersysteem

• Aantal luidsprekers: 2

Audio afspelen
• Media afspelen: MP3-CD, WMA-CD, CD, CD-R, 

CD-RW
• Afspeelmodi disc: Geheugen voor 99 nummers, 

Herhaal nummer/disc/programma, Shuffle
• Ondersteuning van ID3-tag
• Opladertype: 3-CD-carrousel
• Aantal discs: 3
• Aantal decks: 2
• Cassettedecktechnologie: Full Logical

Audio opnemen
• Verbetering van cassetteopname: Automatisch 

opnameniveau, Gesynchroniseerde CD-opname

Tuner/ontvangst/transmissie
• Automatisch digitaal afstemmen
• RDS: Nieuws, Programmatype, Radiotekst, RDS-

klokinstelling, Zendernaam
• Voorkeurzenders: 40
• Tunerbereik: FM, MW
• Tunerverbeteringen: Automatisch opslaan, 

Eenvoudige installatie (Plug & Play)

Connectivity
• USB: USB-poort
• Aux ingang: Lijningang
• Hoofdtelefoon: 3,5
• Andere aansluitingen: FM-antenne, MW-antenne

Convenience
• Displaytype: FTD
• Klok: Op het hoofddisplay
• Alarmfuncties: CD-alarm, Radio alarm, 

Sleeptimer
• Energiebesparende stand-bystand: 1 watt
• Indicaties: DIM-modus

Accessoires
• Meegeleverde accessoires: AC-netsnoer, FM/

MW-antenne, Snelle gebruikershandleiding, 
Garantieboekje

• Afstandsbediening: met 32 toetsen en 2 x AA-
batterijen

• Gebruikershandleiding: Tekst in 16 talen

Afmetingen
• Afmetingen van set (B x H x D): 

265 x 310 x 367 mm
• Afmetingen van hoofdluidspreker (B x H x D): 

248 x 310 x 195 mm
• Afmetingen van verpakking (B x H x D): 

611 x 411 x 440 mm
• Gewicht (incl. verpakking): 15.6 kg

Voeding
• Stroomvoorziening: 200 - 240 V, 50 Hz
• Stroomverbruik in stand-by stand: < 1 W
•
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uziek afsp. via directe aansl. op USB
 hoeft alleen maar het apparaat aan te sluiten op de 
SB-poort van uw Philips HiFi-systeem. Uw digitale 
uziek wordt rechtstreeks vanaf het apparaat 
eergegeven. Nu kunt u uw mooiste momenten delen 
et familie en vrienden.

 x 110 W RMS/2 x 220 W muziekvermogen

0 uur WMA-MP3-CD-muziek

AX Sound
e MAX Sound-technologie versterkt de bass, 
aximaliseert de volumeprestaties en creëert een 

ndrukwekkende luisterervaring met slechts een druk op 
e knop. De elektronische circuits van MAX Sound 
alibreren de bestaande geluids- en volume-instellingen; 
ass en geluid worden maximaal versterkt zonder dat 
it leidt tot vervorming. Zowel het geluidsspectrum als 
et volume wordt merkbaar versterkt, wat leidt tot een 
rachtig geluid dat de muziek een extra dimensie geeft. 
et MAX Sound haalt u het meeste uit uw audio 

ysteem zonder ingewikkelde equalizerinstellingen.

isselaar voor 3 CD's

ynamic Bass Boost
et Dynamic Bass Boost kunt u maximaal van uw 
uziek genieten. Breng met een druk op de knop de 
ass naar de voorgrond, ongeacht of het volume hoog 
f laag staat! De laagste bass-frequenties gaan bij een 
aag volume meestal verloren. Als u dit wilt tegengaan, 
an Dynamic Bass Boost worden aangezet om de bass 
p te voeren. Zo kunt u van een consistent geluid 
enieten, zelfs wanneer u het volume lager zet.

igital Sound Control
et Digital Sound Control kunt u kiezen uit 

oorgeprogrammeerde frequentieinstellingen voor een 
ptimaal geluid voor bepaalde muziekgenres. U hebt de 
euze uit Optimal, Jazz, Rock, Techno, Pop en Classic. 
lke modus maakt gebruik van de grafische 
qualizertechnologie om automatisch de geluidsbalans 
n de belangrijkste geluidsfrequenties van een 
uziekgenre aan te passen. Met Digital Sound Control 
aalt u het beste uit uw muziek, door de balans af te 
temmen op de muzieksoort waarnaar u luistert.

AC (Virtual Ambience Control)
AC (Virtual Ambience Control) zorgt voor een virtuele 
eluidsomgeving waarin de luisteraar muziek kan 
rvaren zoals het zou klinken in verschillende 
esimuleerde geluidsinstellingen. VAC-
eluidsinstellingen bootsen digitaal de akoestische 
ffecten na die karakteristiek zijn voor speciale ruimtes 
n omgevingen zoals Hall (zaal), Cinema (bioscoop), 
rcade (galerij), Concert, Disco en Cyber. Door de 
eluidssfeer van verschillende omgevingen en 
nstellingen na te bootsen, zorgt VAC ervoor dat u nog 
eer geniet van uw favoriete muziek.

-weg luidspreker met MAX-poort

ual Logic-cassettedeck
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