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Besat af lyd
Lyd der passer til dit hjem
Nyd en fantastisk klarhed med den indbyggede DAB-tuner i dette slanke mikromusiksystem
fra Philips. Det har MP3-CD-afspilning, og du kan tilpasse lydindstillingerne til din smag. De
fleksible muligheder for vægmontering er endnu en grund til at vælge dette system.
Nyd DAB-radio i digital kvalitet
• Stil ind på radiostationer i digital kvalitet
• DAB- og FM-kompatibel til fulde radiooplevelser
Ubegrænset lytteglæde
• Få glæde af MP3/WMA-musik fra dine transportable USB-enheder
• Du kan afspille MP3/WMA-CD, CD og CD-RW
Gør din lydoplevelse bedre
• Digital lydkontrol til optimerede musikstilindstillinger.
• Dynamisk basforstærkning giver dyb og dramatisk lyd
Start dagen på din måde
• Digital tuning med 20 faste stationer for nem radiolytning
• Vække- og sleep-timer-funktioner
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Vigtigste nyheder
(DAB- og FM-kompatibel)
DAB (Digital Audio Broadcasting) digital radio
er i forhold til analog FM-transmission en ny
metode til at udsende radio via et mastbaseret
netværk. DAB giver lytterne flere
valgmuligheder og informationer, der leveres i
en klar, støjfri kvalitet. Teknologien gør
receiveren i stand til at låse på det kraftigste
signal, den kan finde. Med digitale DABstationer skal du ikke huske frekvenser, og
tuneren indstilles ud fra stationsnavne, så du
aldrig skal finde en anden sender, mens du
kører.

Digital lydkontrol
Digital lydkontrol tilbyder dig en
fabriksindstillet kontrol, hvor du kan vælge
mellem indstillingerne Jazz, Rock, Pop eller
Classic for at optimere frekvensområdet for
forskellige musikgenrer. Hver indstilling
anvender grafisk equalizer-teknologi til
automatisk at justere klangbalancen og
fremhæve de vigtigste frekvenser i den valgte
musikgenre. Digital lydkontrol giver dig
mulighed for at få mest muligt ud af musikken
ved at justere klangbalancen, så den passer til
den musik, du spiller.

Dynamisk basforstærkning
Dynamisk basforstærkning maksimerer din
musikoplevelse ved at fremhæve basindholdet i
musikken ved alle lydstyrkeindstillinger - fra lav
til høj – med et tryk på en knap! De laveste
basfrekvenser går sædvanligvis tabt, når
lydstyrken dæmpes. For at modvirke dette kan
dynamisk basforstærkning forstærke
basniveauerne, så du kan nyde en ensartet lyd,
selv når du skruer ned for styrken.
Direkte USB til MP3/WMA-musik
Stik blot din enhed i USB-porten på dit Philips
hi-fi-system. Din digitale musik afspilles direkte
fra enheden. Nu kan du nemt dele din
yndlingsmusik med familie og venner.
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Specifikationer
Lyd

• Udgangseffekt: 2 x 5 W udgangseffekt
• Lydforbedring: digital lydkontrol med 4 funktioner,
Dynamisk basforstærkning

Højttalere

• Højttalerdrivere: 3" basenhed
• Højttalertyper: bass reflex-højttalersystem

Lydafspilning

• Afspilningsmedie: CD, CD-R, CD-RW, MP3 CD,
WMA-CD
• Diskafspilningstilstande: repeat/shuffle/program
• Andet: ID3 Tag-support
• USB Direct-afspilningstilstande: hurtigt tilbage/
hurtigt frem, afspil/pause, forrige/næste,
programafspilning, gentage, shuffle, stop

Tuner/modtagelse/transmission
•
•
•
•
•
•

DAB: infodisplay, menu, Smart Scan
Tunerbånd: FM-stereo, DAB (Band III)
RDS: stationsnavn, programtype, radiotekst
Faste stationer: 20
Antenne: fast FM & DAB T-antenne
Tunerfunktioner: automatisk digital indstilling,
automatisk scanning

Tilslutningsmuligheder

• Audio/video-udgang: Hovedtelefoner (3,5 mm)

• MP3 Link: 3,5 mm stereo linjeudgang
• USB: USB-vært

Komfort
•
•
•
•
•

Alarmer: CD-alarm, radioalarm
Ur: på hovedskærm, sleep/timer
Loader-type: front, motordrevet
Displaytype: LCD-display (dot-matrix)
Baggrundsbelysning: blå

Tilbehør

• Fjernbetjening: 40 taster med litiumbatteri
• Andet: DAB-antenne, skruer til vægbeslag x 2
• Garanti: Verdensgarantihæfte

Mål

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bruttovægt: 5,6 kg
Mål på hovedhøjtaler (B x D): 166 x 90 mm
Højde på hovedhøjttaler: 245 mm
Hovedenhedens dybde: 96 mm
Bredde (emballage): 330 mm
Hovedenhedens højde: 245 mm
Højde (emballage): 313 mm
Hovedenhedens bredde: 250 mm
Dybde (emballage): 303 mm

Grøn

• Eco Power-standby: 1 W
•
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