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Posedlost zvukem

Relaxujte u skvělé hudby
Nalaďte se na jedinečný zvuk z překvapivě kompaktního provedení. Klasický hudební 
mikrosystém Philips vylepší váš obytný prostor a současně obohatí váš zážitek z poslechu 
hudby. Stačí stisknout tlačítko Play a vychutnat si dynamické basové zvuky v celém pokoji.

Obohaťte svůj zvukový zážitek
• Přehrávání disků CD, CD-R a CD-RW
• Funkce Dynamic Bass Boost pro hluboké a dramatické basy
• Kazetový magnetofon s funkcí autostop
• Celkový výstupní výkon 4 W RMS

Začněte den podle sebe
• Funkce budíku a časovače vypnutí
• Digitální tuner se předvolbami pro mimořádné pohodlí

Hodí se kamkoli a k jakémukoli životnímu stylu
• Praktický dálkový ovladač pro zvýšené pohodlí



 Přehrávání disků CD, CD-R a CD-RW

Společnost Philips je známá tím, že vyrábí 
výrobky, které jsou kompatibilní s mnoha disky 
na trhu. Tento zvukový systém vám umožňuje 
vychutnat si hudbu z disků CD, CD-R a CD-
RW. CD-RW (CD-Rewritable Compatible) 
znamená, že váš systém může přehrávat jak 
disky CD-Recordable (zapisovací – CD-R), tak 
i CD-Rewritable (přepisovací – CD-RW). 
Disky CD-R jsou nahrávatelné a mohou se 
přehrávat na jakémkoli přehrávači audio CD, 
zatímco disky CD-RW mohou být přehrávány 
a přepisovány mnohokrát za sebou a mohou se 
přehrávat pouze na kompatibilních CD 
přehrávačích.

Dynamic Bass Boost

Zvýraznění basů Dynamic Bass Boost zajišťuje 
maximální zážitek při poslechu hudby 
zvýrazněním basové složky v celém rozsahu 
nastavení hlasitosti – od nízké po vysokou – 
stačí jen stisknout tlačítko! Reprodukce 
basových tónů s nízkými kmitočty je obvykle 
při nízké hlasitosti nevýrazná. Toto omezení 
lze potlačit zapnutím zvýraznění basů Dynamic 
Bass Boost, která zvýší úroveň basů tak, aby 
byla zajištěna optimální reprodukce i při snížení 
hlasitosti.

Kazetový magnetofon s funkcí autostop

Kazetový magnetofon s funkcí autostop

4 W RMS

Tento systém má celkový výstupní výkon 4 W 
RMS. RMS neboli Root Mean Square je 
typickým způsobem měření zvukového výkonu 
neboli elektrického výkonu přeneseného 
z audiozesilovače do reproduktoru, který je 
měřen ve wattech. Celkový zvukový výkon 
závisí na množství elektrické energie dodané 
reproduktoru a na jeho citlivosti. Čím vyšší je 
výkon, tím lepší je zvuk z reproduktoru.

Budík a časovač vypnutí

Mnoho budíků zahrnuje nejrůznější množství 
možností volby typu buzení. Tento radiobudík 
Philips vás vzbudí zvukem z rádia nebo 
tradičním bzučákem. Časovač umožňuje 

naprogramovat požadovanou dobu pro hudbu, 
aby se shodovala s dobou, kdy normálně 
usínáte. Ať už chcete vstávat s ranním 
budíkem, který bude vyzvánět stálým tónem, 
nebo poslouchat svoji oblíbenou hudbu, když 
usínáte, můžete použít radiobudík.

Digitální tuner s předvolbami

Stačí naladit stanici, kterou chcete uložit, a 
stisknutím a podržením tlačítka předvolby 
uložit frekvenci do paměti. Díky možnosti 
uložení rádiových stanic máte snadný přístup 
k oblíbené rádiové stanici, aniž by bylo pokaždé 
nutné ladit příslušnou frekvenci.

Praktický dálkový ovladač

Díky praktickému dálkovému ovladači pro 
větší pohodlí na dosah ruky se stačí posadit a 
relaxovat.
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Zvuk
• Výstupní výkon: 2 x 2 W RMS
• Ovládání hlasitosti: nahoru/dolů
• Vylepšení zvuku: Dynamic Bass Boost

Reproduktory
• Vinutí reproduktoru: 3" basový reproduktor

Přehrávání zvuku
• Média pro přehrávání: CD, CD-R, CD-RW
• Režimy přehrávání disků: opakování / náhodný 

výběr / program
• Technologie kazetového magnetofonu: 

mechanický

Nahrávání zvuku
• Média pro nahrávání: kazeta
• Vylepšení nahrávání na pásku: Synchronní spuštění 

nahrávání s diskem CD

Tuner/příjem/vysílání
• Pásma tuneru: FM stereo, MW
• Předvolby stanic: 20
• Anténa: Pevná anténa FM, Anténa MW
• Vylepšení tuneru: automatické digitální ladění

Možnosti připojení
• Výstup A/V: Sluchátka (3,5 mm)
• Připojení MP3 Link: Stereofonní linkový vstup 

3,5 mm

Pohodlí
• Typ zavádění: horní
• Hodiny: na hlavním displeji, Časovač
• Typ obrazovky: Displej LCD
• Barva podsvětlení: modrá

Příslušenství
• Dálkový ovladač: Ano
• Jiné: Anténa FM/MW, Uživatelská příručka
• Záruka: Brožura o celosvětové záruce

Rozměry
• Hrubá hmotnost: 5.1 kg
• Rozměry hlavního reproduktoru (Š x H): 

134 x 152 mm
• Výška hlavního reproduktoru: 230 mm
• Hloubka hlavní jednotky: 216 mm
• Šířka balení: 370 mm
• Výška hlavní jednotky: 233 mm
• Výška balení: 270 mm
• Šířka hlavní jednotky: 148 mm
• Hloubka balení: 326 mm
•
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