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Αναπαραγωγή και φόρτιση του 

iPod
Συνδέστε το iPod player. Ακούστε τη μουσική σας με ένα απλό χειριστήριο. 
Υπέροχος ήχος και κομψός σχεδιασμός. Χαλαρώστε και απολαύστε τη μουσική σας 
όλη την ημέρα, ακριβώς όπως σας αρέσει.

Εμπλουτίστε την ηχητική σας εμπειρία
• Αναπαραγωγή MP3/WMA-CD, CD και CD-RW
• Έλεγχος ψηφιακού ήχου για βελτιστοποιημένες ρυθμίσεις του στυλ μουσικής
• Δυναμική ενίσχυση μπάσων για βαθύ και πλούσιο ήχο
• Συνολική ισχύς εξόδου 2x2W RMS

Ξυπνήστε με μουσική από CD ή ραδιόφωνο
• Χρονοδιακόπτης αφύπν.& αυτ. διακοπής
• Στερεοφωνικός συντονισμός με ψηφιακές ενδείξεις

Ταιριάζει σε κάθε χώρο και σε κάθε lifestyle
• Συμπαγής σχεδίαση
• Αναπαραγωγή και φόρτιση του iPod
• Ένα τηλεχειριστήριο για το σύστημα και το iPod



 Αναπαραγωγή MP3/WMA-CD, CD και 
CD-RW
Με την τεχνολογία συμπίεσης ήχου, μεγάλα 
ψηφιακά αρχεία μουσικής μπορούν να γίνουν 
έως και 10 φορές μικρότερα, χωρίς 
σημαντική μείωση της ποιότητας του ήχου. 
Τα MP3 ή WMA είναι δύο από τα φορμά 
συμπίεσης που σας επιτρέπουν να 
απολαμβάνετε έναν κόσμο ψηφιακής 
μουσικής στη συσκευή αναπαραγωγής της 
Philips. Πραγματοποιήστε λήψη τραγουδιών 
MP3 ή WMA από εξουσιοδοτημένες 
ιστοσελίδες μουσικής στο Διαδίκτυο ή 
δημιουργήστε τα δικά σας μουσικά αρχεία 
MP3 ή WMA αντιγράφοντας τα CD ήχου σας 
και μεταφέροντάς τα στη συσκευή σας.

Έλεγχος ψηφιακού ήχου
To Digital Sound Control σας επιτρέπει την 
επιλογή προρυθμίσεων- Τζαζ, Ροκ, Ποπ ή 
Κλασσικό - για τον καλύτερο ήχο στα 
διάφορα στυλ μουσικής. Κάθε λειτουργία 

χρησιμοποιεί τεχνολογία γραφικής 
ισοστάθμισης για αυτόματη ρύθμιση της 
ισορροπίας του ήχου και ενίσχυση των πιο 
σημαντικών συχνοτήτων ήχου. Προσφέρει 
τη δυνατότητα να αξιοποιείτε στο έπακρο τη 
μουσική σας, ρυθμίζοντας με ακρίβεια την 
ισορροπία του ήχου ανάλογα με το είδος της 
μουσικής που ακούτε.

Dynamic Bass Boost
Η Δυναμική ενίσχυση μπάσων μεγιστοποιεί 
την μουσική απόλαυση, δίνοντας έμφαση 
στα μπάσα της μουσικής σε οποιοδήποτε 
επίπεδο έντασης - χαμηλό ή υψηλό – με το 
πάτημα ενός κουμπιού! Οι τελικές 
συχνότητες μπάσων συνήθως χάνονται όταν 
η ένταση είναι σε χαμηλό επίπεδο. Για να μη 
συμβαίνει αυτό, η Δυναμική ενίσχυση 
μπάσων μπορεί να εναλλαχθεί για ενίσχυση 
του επιπέδου των μπάσων, ώστε να 
απολαμβάνετε σταθερό ήχο ακόμα και όταν 
χαμηλώνετε την ένταση.

Αναπαραγωγή και φόρτιση του iPod
Απολαύστε την αγαπημένη σας μουσική MP3 
ενώ φορτίζετε το iPod! Η βάση σύνδεσης 
σάς επιτρέπει να συνδέετε το iPod απευθείας 
στη σύνδεση συστήματος ψυχαγωγίας ώστε 
να ακούτε την αγαπημένη σας μουσική με 
εξαιρετικό ήχο. Επίσης φορτίζει το iPod κατά 
την αναπαραγωγή ώστε να μπορείτε να 
απολαμβάνετε τη μουσική σας και να μην 
χρειάζεται να ανησυχείτε μήπως αδειάσει η 
μπαταρία του iPod. Χρησιμοποιήστε το 
τηλεχειριστήριο για την πλοήγηση, την 
επιλογή και την αναπαραγωγή της μουσικής 
που είναι αποθηκευμένη στο iPod. Η 
σύνδεση συστήματος ψυχαγωγίας φορτίζει 
αυτόματα το iPod ενώ είναι συνδεδεμένο.

Τηλεχειριστήριο για σύστημα και iPod
Ένα τηλεχειριστήριο για το σύστημα και το 
iPod
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Ήχος
• Ισχύς: 2x2watt rms
• Ενίσχυση ήχου: Dynamic Bass Boost, Έλεγχος 
ψηφιακού ήχου

• Έλεγχος έντασης: Πλήκτρα ελέγ. αύξησης/
μείωσης έντασης

Ηχεία
• Κύριο ηχείο: Γούφερ 3,5", Σύστημα ηχείων με 
ανάκλαση μπάσων

Αναπαραγωγή ήχου
• Τύπος μονάδας τοποθέτησης: Επάνω
• Λειτουργία αναπ/γωγής από βάση σύνδεσης: 
Φόρτιση του iPod, Αναπαραγωγή και παύση, 
Επόμενο και προηγούμενο κομμάτι, Γρήγορη 
κίνηση εμπρός και πίσω

• Μέσα αναπαραγωγής: CD, CD-R, CD-RW, MP3-
CD, WMA-CD

• Λειτουργίες αναπαραγωγής δίσκων: 
Δυνατότητα προγραμματισμού 20 κομματιών, 
Επανάληψη/ένα/όλα/πρόγραμμα, Λειτουργία 
Shuffle

Δέκτης/Λήψη/Μετάδοση
• Ζώνες δέκτη: Στερεοφωνικός δέκτης FM, MW

Συνδεσιμότητα
• Ακουστικά: 3,5 χιλ.
• Άλλες συνδέσεις: Σύνδεση στη βάση σύνδεσης, 
Κεραία MW

Ευκολία
• Ξυπνητήρια: Ξυπνητήρι με CD, Ξυπνητήρι HDD, 
Ξυπνητήρι ραδιόφωνο, Χρονοδιακόπτης 
αυτόματης διακοπής λειτουργίας

• Ρολόι: Στην κύρια οθόνη
• Τύπος οθόνης: LCD
• Χρώμα οπίσθιου φωτισμού: Λευκή

Συμβατότητα με iPod
• Συμβατότητα με: iPod, iPod mini, iPod nano, iPod 
με έγχρωμη οθόνη, iPod 5ης γενιάς

Αξεσουάρ
• Συμπεριλαμβανόμενα αξεσουάρ: Κεραία MW
• Τηλεχειριστήριο: 20 πλήκτρων με μπαταρία
• Εγχειρίδιο χρήσεως: 16 γλώσσες
• Βάση σύνδεσης: Βάση σύνδεσης και 
προσαρμογείς για iPod

Διαστάσεις
• Διαστάσεις σετ (Π x Υ x Β): 150 x 153 x 244 χιλ.
• Διαστάσεις βασικού ηχείου (Π x Υ x Β): 

150 x 153 x 204 χιλ.
• Διαστάσεις συσκευασίας (Π x Υ x Β): 

302 x 531 x 202 χιλ.
• Βάρος με την συσκευασία: 5,01 κ.

Ρεύμα
• Τροφοδοσία ρεύματος: 220-240 V, 50 Hz
•
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