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Fascynacja Dźwiękiem

Zrelaksuj się przy wspaniałej muzyce
Wsłuchaj się w doskonały dźwięk płynący z obudowy o wyjątkowo małych wymiarach. Mikrowieża firmy 

Philips podkreśli walory estetyczne Twojego otoczenia, wzbogacając doznania towarzyszące słuchaniu 

muzyki. Wystarczy nacisnąć jeden przycisk, by cieszyć się dynamicznymi niskimi tonami wypełniającymi 

pomieszczenie.

Wzbogać swoje muzyczne doznania
• Odtwarzanie płyt CD, CD-R i CD-RW
• Dynamiczne wzmocnienie basów zapewnia głębsze brzmienie niskich tonów
• Magnetofon z automatycznym zatrzymywaniem
• Całkowita moc wyjściowa 4 W RMS

Zacznij dzień, jak lubisz
• Funkcje budzenia i zasypiania
• Cyfrowe strojenie z pamięcią stacji zapewnia dodatkową wygodę

Pasuje do każdej przestrzeni i stylu życia
• Poręczny pilot zdalnego sterowania – dodatkowa wygoda



 Odtwarzanie płyt CD, CD-R i CD-RW

Firma Philips jest znana dzięki swoim 
produktom, które współpracują z wieloma 
rodzajami płyt dostępnych na rynku. Ten 
zestaw audio pozwala cieszyć się muzyką 
zapisaną na płytach CD, CD-R i CD-RW. 
Oznaczenie CD-RW (CD-Rewritable 
Compatible) informuje, iż ten zestaw audio 
może odtwarzać zawartość płyt CD-
Recordable (CD-R), jak i również CD-
Rewritable (CD-RW). Płyty CD-R można 
zapisać tylko raz, zaś odtworzyć je można w 
dowolnym odtwarzaczu CD. Natomiast płyty 
CD-RW można zapisywać i kasować 
wielokrotnie, jednak ich zawartość może być 
odtwarzana tylko w zgodnych odtwarzaczach 
CD.

Dynamiczne wzmocnienie basów

Dynamiczne wzmocnienie tonów niskich 
(DBB) to robiące duże wrażenie uwydatnienie 
basów w nagraniu muzycznym w całym 
zakresie ustawień głośności — od niskiego do 
wysokiego — za jednym naciśnięciem 
przycisku! Ustawienie głośności na niskim 
poziomie powoduje zazwyczaj utratę dolnych 
niskotonowych częstotliwości dźwięku. Aby 
do tego nie dopuścić, można włączyć 
dynamiczne wzmocnienie basów, które 
pozwala słuchać pełnego dźwięku nawet po 
ściszeniu.

Magnetofon z automatycznym 
zatrzymywaniem

Magnetofon z automatycznym 
zatrzymywaniem

Moc 4 W RMS

Całkowita moc wyjściowa RMS zestawu 
wynosi 4 W. RMS to skrót oznaczający 
wartość skuteczną dźwięku (ang. Root Mean 
Square), typową miarę mocy dźwięku, a raczej 
mocy prądu przesyłanego ze wzmacniacza 
dźwięku do głośnika mierzonej w watach. Ilość 
mocy elektrycznej dostarczanej do głośnika 
oraz jego czułość określają moc generowanego 
dźwięku. Im wyższa moc w watach, tym 
większa moc dźwięku emitowanego przez 
głośnik.

Budzenie i zasypianie

Wiele budzików wyposażonych jest w różne 
opcje alarmu. Radiobudzik firmy Philips posiada 
funkcję budzenia za pomocą radia lub 

tradycyjnego brzęczyka. Wyłącznik czasowy 
pozwala zaprogramować długość odtwarzania 
muzyki, tak aby można ją było dopasować do 
ilości czasu potrzebnego zazwyczaj do 
zaśnięcia. Niezależnie od potrzeb związanych z 
budzikiem – od porannego brzęczyka, po 
słuchanie ulubionej muzyki podczas zasypiania 
– ten model radiobudzika spełnia wszelkie 
oczekiwania.

Cyfrowe strojenie z pamięcią

Wystarczy, że znajdziesz żądaną stację radiową 
oraz naciśniesz i przytrzymasz przycisk 
programowania, aby zapisać częstotliwość. 
Dzięki możliwości zapisania ustawień stacji 
radiowych można do nich uzyskać szybki 
dostęp bez konieczności ręcznego strojenia.

Poręczny pilot zdalnego sterowania

Poręczny pilot zdalnego sterowania zapewnia 
większą wygodę w zasięgu ręki. Usiądź 
wygodnie i zrelaksuj się w salonie.
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Dźwięk
• Moc wyjściowa: 2 x 2 W RMS
• Regulator głośności: w górę/dół
• Korekcja dźwięku: Dynamiczne wzmocnienie 

basów

Głośniki
• Przetworniki głośn.: Niskotonowy 3 cale

Odtwarzanie dźwięku
• Odtwarzane nośniki: CD, CD-R, CD-RW
• Tryby odtwarzania płyt: odtwarzanie wielokrotne/

losowe/zaprogramowane
• Technologia magnetofonów kasetowych: 

mechaniczny

Nagrywanie dźwięku
• Nośnik nagrywania: taśma
• Funkcje dotyczące nagrywania na kasetę: 

zsynchronizowane nagrywanie z CD

Tuner/Odbiór/Transmisja
• Pasma tunera: UKF stereo, ŚR.
• Pamięć stacji: 20
• Antena: Stała antena zakresu UKF, antena MW
• Funkcje i cechy dotyczące tunera: automatyczne 

dostrajanie cyfrowe

Możliwości połączeń
• Wyjście audio/wideo: Gniazdo słuchawek 

(3,5 mm)
• MP3 Link: Wejście liniowe stereo 3,5 mm

Udogodnienia
• Sposób ładowania: góra
• Zegar: na wyświetlaczu głównym, wyłącznik 

czasowy
• Typ wyświetlacza: Wyświetlacz LCD
• Kolor podświetlenia: niebieski

Akcesoria
• Pilot zdalnego sterowania
• Inne: Antena zakresu UKF/FM, Instrukcja obsługi
• Gwarancja: Broszura ogólnoświatowej gwarancji

Wymiary
• Waga brutto: 5,1 kg
• Wymiary głośnika głównego (szer. x gł.): 

134 x 152 mm
• Wysokość głośnika głównego: 230 mm
• Głębokość jednostki centralnej: 216 mm
• Szerokość opakowania: 370 mm
• Wysokość jednostki centralnej: 233 mm
• Wysokość opakowania: 270 mm
• Szerokość jednostki centralnej: 148 mm
• Głębokość opakowania: 326 mm
•
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