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Ljud
• Uteffekt: 2x150 watt musikeffekt
• Ljudförbättring: Incredible Surround, Diskant- och 

baskontroll, Digital klass D-Förstärkare

Högtalare
• Huvudhögtalare: 2-vägs, Basreflexhögtalare, 5,25 

tums woofer, Ribbon tweeter, Löstagbara 
högtalargaller

Ljuduppspelning
• Uppspelningsmedia: CD, CD-R, CD-RW, MP3-

CD-skiva, WMA
• Skivuppspelningslägen: Programmerbar för 

99 spår, Repetera/en/alla/program, Blandad 
uppspelning

• ID3 Tag Support
• Typ av laddare: Motoriserad, Släde
• Kassettdäcksteknik: Full Logical
• Kassettuppspelningslägen: Auto Reverse-funktion, 

Elektronisk hastighetskontroll, fullständigt 
automatiskt stopp, Räkneverk för kassett

Ljudinspelning
• Inspelningsmedia: Kassett
• Bandinspelningsförbättring: Automatisk 

inspelningsnivå, Synkroniserad insp. av CD till 
band, Enknappsinspelning

Mottagare/mottagning/överföring
• Radioband: FM-stereo, MW
• Automatisk digital kanalsökning

• RDS: Stationsnamn, Programtyp, Radio-text, 
RDS-klocka, Nyheter

• Kanalförinställningar: 40
• Mottagarförbättringar: Autospara, Enkel 

installation (Plug & Play)

Anslutningar
• Aux-in: Line-in
• Hörlur: 3,5 mm
• Andra anslutningar: FM-antenn, MW-antenn

Praktiskt
• Larm: CD-larm, Radiolarm/radioväckning, 

Bandlarm, Insomningsfunktion, 
Insomningsfunktion

• Klocka: På huvudskärmen
• Skärmtyp: Vit FTD (Fluorescent Tube Display)
• Indikationer: DIM-läge
• Eco Power-vänteläge: 0,5 watt

Tillbehör
• Tillbehör: Nätkabel, FM/MW-antenn
• Fjärrkontroll: 32-tangenter med 2 st AA-batterier

Storlek
• Utrustningens mått (B x H x D): 

175 x 252 x 350 mm
• Huvudhögtalarens mått (B x H x D): 

175 x 252 x 215 mm
• Förpackningens mått (B x H x D): 

524 x 353 x 408 mm
• Vikt inkl. förpackning: 12 9 kg
•

Micro-Hi Fi-system
MP3/WMA  

Specifikationer

Publiceringsdatum 2007-
12-07

Version: 5.0

12 NC: 9073 100 12265
EAN: 87 10895 86416 9

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående 
meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips 
Electronics N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com
MCM

Produkt

Class D A
I en digital 
signaler till 
digitala kva
demoduleri
förstärkta d
digitalt ljud 
Dessutom ä
effektivare 
här högre e
förstärkare

Ribbon tw
Neodymium
producerar
Det är en e
högkvalitati
fantastisk f
tweeters på
enpoliga ne
frekvenser 
av bredden
utrymmet i 
och naturlig

Uppspeln
MP3 är en 
digitala mu
utan att lju
utsträcknin
på en enda
ljudkomprim
överföring a
ett högkom
som ger ett
upp hälften
på halva tid
högkvalitati
bithastighet

Incredibl
Incredible S
dramatiskt 
i ljudet. Me
fasförskjutn
ljudet från v
båda högta
leder till bä
ljuddimensi
att uppleva
bredare ljud

Diskant- 
Diskant- oc
kontrollera 
Med diskan
i musiken m
Med upp- o
på de låga 
baskontrolle
den spelade
får musiken
11/22

fördelar

mplifier
Class D Am
digitala och
litet. Signale
ngsfilter för 
igitala ljude
kan erbjuda
r en digital 

jämfört med
ffektiviteten
 med litet fo

eeter i m
 ribbon tw

 ett dynami
genskap so
va audiosys
idelitet. Van
 en riktad r
odymium ri
i 180 grade
 på ljudspek
rummet dä
t ljud även 

ing av MP
revolutioner
sikfiler kan 
dkvaliteten 
g. Du kan la
 CD-skiva. M
eringsform
v ljudfiler. W
primerat, d
 fantastiskt
 så mycket d
en. Du kan
v WMA-mu
 på 64 Kbp

e Surroun
urround™ 
förstärker lj
d den allra 
ingen, kan 
änster till h
larna tycks 
ttre stereoe
oner. Incred
 ett totalt su
, utan att d

och basko
h baskontro
höga och lå
ten reglera
edan base

ch nedknap
eller höga t
n vara orör
s in. Diskan
 så som du
plifier™ konverteras analoga 
 därefter förstärks signalens 
n skickas sedan genom ett 
att ges den slutliga kvaliteten. Det 
t ger dig alla de fördelar som 
, inklusive förbättrad ljudkvalitet. 

Class D Amplifier™ mer än 90 % 
 traditionella AB-förstärkare. Den 
 kan du glädjas åt i en kraftfull 
otprint.

ikrosystem
eeter är en enpolig tweeter som 
skt och klart ljud rakt framifrån. 
m vanligtvis används för 
tem för att reproducera ljud med 
ligtvis baseras kon- och dome 
örlig spole, medan däremot den 
bbon tweetern utstrålar höga 
r. Den här dramatiska ökningen 
trat för de högre tonerna utvidgar 
r du kan uppleva ett kristallklart 
från kompakta audiosystem.

3-CD eller WMA-CD
ande komprimeringsteknik där 
göras upp till 10 gånger mindre 
försämras i någon större 
gra upp till 10 timmar med musik 

P3 är ett vanligt 
at och ger snabb och enkel 
indows Media Audio (WMA) är 

igitalt ljudformat från Microsoft 
 ljud med musikfiler som bara tar 
iskutrymme och som kan hämtas 
 lagra upp till 20 timmar med 
sik, med inspelning i en 
s, på en enda CD-skiva.

d™
är en ljudteknik från Philips som 
udfältet så att du kan försjunka in 
bästa elektroniska 
Incredible Surround™ blanda 
öger så att avståndet mellan de 
bli större. Den ökade bredden 
ffekt och skapar mer naturliga 
ible Surround™ ger dig möjlighet 
rroundljud med större djup och 
u behöver använda fler högtalare.

ntroll
ll är equalizer-funktioner för att 
ga frekvenser i ljudanläggningar. 
r du förstärkningen av höga toner 
n kontrollerar de låga tonerna. 
parna är det lätt att fokusera mer 
onerna. Om du låter diskant- och 
d kan du spela upp musik så som 
t- och baskontrollerna gör att du 
 vill ha den.

http://www.philips.com

