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Bezeten van muziek

Ontspan u met fantastische muziek
Dit hifi-micromuzieksysteem op componentbasis van Philips biedt een rijk geluid. Beluister uw 
favoriete draagbare muziek via USB Direct of MP3 Link. Digital Sound Control optimaliseert 
de instellingen voor uw muziekstijl. Stijlvol ontwerp met hoogwaardige luidsprekers.

Geniet van uw muziek vanaf meerdere bronnen
• MP3 Link voor het afspelen van draagbare muziek
• MP3/WMA-CD, CD en CD-RW afspelen
• Directe weergave van MP3/WMA-muziek vanaf USB

Verrijk uw luisterervaring
• Digital Sound Control voor optimale muziekstijlinstellingen
• Dynamic Bass Boost voor een diep, indrukwekkend geluid
• Totaal uitgangsvermogen van 50 W RMS
• Loudness-functie voor verbetering van het bas- en treble-geluid

Gebruiksvriendelijk
• Automatische CD-lader voor optimaal gebruiksgemak
• Radio Data System voor zenderinformatie en gegevensdiensten
• Wekker- en sleeptimerfuncties



 Digital Sound Control

Digital Sound Control biedt de keuze uit de 
geluidsinstellingen Jazz, Rock, Pop en Classic. U 
kiest gewoon het optimale frequentiebereik 
voor uw muziek. De grafische equalizer past de 
balans altijd aan en hanteert de optimale 
frequenties voor de muziekstijl die u hebt 
ingesteld. Met Digital Sound Control geniet u 
optimaal van uw muziek, doordat de 
geluidsbalans wordt aangepast aan de muziek 
die u op dat moment afspeelt.

Dynamic Bass Boost

Met Dynamic Bass Boost kunt u maximaal van 
uw muziek genieten. Breng met één druk op de 
knop de bas naar de voorgrond, ongeacht of 
het volume hoog of laag staat! De laagste 
basfrequenties gaan bij een laag volume 
meestal verloren. Als u dit wilt tegengaan, kan 
Dynamic Bass Boost worden aangezet om het 
basniveau op te voeren. Zo kunt u van een 
consistent geluid genieten, zelfs wanneer u het 
volume lager zet.

50 W RMS
Dit systeem heeft een totaal uitgangsvermogen 
van 50 W RMS. RMS staat voor Root Mean 
Square, wat een veelgebruikte maat is voor 
audiovermogen, ofwel het elektrische 
vermogen dat van een audioversterker naar 
een luidspreker wordt overgebracht, gemeten 
in watt. De hoeveelheid elektrisch vermogen 

die wordt afgeleverd en de gevoeligheid van de 
luidspreker bepalen het gegenereerde 
geluidsvermogen. Hoe hoger het wattage, hoe 
groter het geluidsvermogen dat door de 
luidspreker wordt uitgezonden.

Automatische CD-lader
Een gemotoriseerd schuifklepje aan de 
voorkant voegt nog meer elegantie toe aan het 
toch al stijlvolle ontwerp van dit systeem. Het 
fraaie maar functionele klepje waarachter de 
disc zich bevindt, schuift met een soepele 
beweging omhoog en omlaag wanneer u 
andere muziek wilt afspelen. Leun achterover 
en geniet van de dynamische geluidsweergave 
terwijl u de disc ziet draaien door het 
transparante venster.

MP3 Link

Met MP3 Link-connectiviteit kunt u MP3-
bestanden direct vanaf draagbare mediaspelers 
afspelen. Zo kunt u genieten van uw favoriete 
muziek in de superieure geluidskwaliteit die 
het audiosysteem levert. MP3 Link is 
bovendien zeer handig omdat u uw draagbare 
MP3-speler alleen maar op het audiosysteem 
hoeft aan te sluiten.

MP3/WMA-CD, CD en CD-RW afspelen

Met audiocompressietechnologie kunnen 
grote digitale muziekbestanden tot 10 keer 
worden verkleind zonder dat de 

geluidskwaliteit drastisch verslechtert. MP3 en 
WMA zijn twee compressieformaten waarmee 
u een wereld aan muziek kunt afspelen op uw 
Philips-speler. Download MP3- of WMA-
nummers vanaf legale muziekwebsites op 
internet of rip uw audio-CD's naar MP3- of 
WMA-bestanden en breng deze over naar uw 
speler.

Radio Data System (RDS)
Met RDS (Radio Data System) kunt u op 
radiozenders afstemmen zonder de 
frequenties te hoeven onthouden. In de 
standaardmodus toont het RDS-scherm de 
zendernaam in plaats van de frequentie, 
waardoor het afstemmen snel en gemakkelijk 
gaat. Met RDS kunnen zenders tekstberichten, 
zoals nieuws en zenderinformatie, 
rechtstreeks naar het radioscherm 
overbrengen. RDS wordt in Europa veel 
gebruikt en is een tekstoverdracht die door 
een radiozender op dezelfde frequentie wordt 
uitgezonden. U kunt kiezen voor het basis-
RDS-scherm met de zendernaam, of u kunt 
zich abonneren op andere tekstdiensten.

Philips Green-logo
Met groene producten van Philips kunnen 
kosten, energieverbruik en CO2-uitstoot 
worden verminderd. Hoe? Deze 
producten bieden aanzienlijk betere 
milieuprestaties in een of meer van de 
Green Focal Areas van Philips: 
Energieverbruik, Verpakking, Schadelijke 
stoffen, Gewicht, Recycling en 
Levensduur.
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Geluid
• Uitgangsvermogen: 2 x 25 W RMS / 2 x 50 W 

muziekvermogen
• Geluidsverbetering: Digital Sound Control 4 modi, 

Dynamic Bass Boost, Loudness

Luidsprekers
• Luidsprekerdrivers: 4 inch woofer
• Luidsprekertypen: Bass Reflex-luidsprekersysteem

Audioweergave
• Media afspelen: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, 

WMA-CD
• Discafspeelmodi: Snel vooruit-/achteruitspoelen, 

Herhalen/shuffle/programmeren
• Overig: Ondersteuning van ID3-tag
• USB-modi voor directe weergave: Snel 

achteruitspoelen/snel vooruitspoelen, Spelen/
pauze, Vorige/volgende, Programma afspelen, 
Herhalen, Shuffle, Stoppen

Tuner/ontvangst/transmissie
• Tunerbereik: FM-stereo
• RDS: Zendernaam, RDS-klokinstelling, 

Programmatype
• Voorkeurzenders: 20
• Antenne: FM-antenne
• Tunerverbetering: Automatisch digitaal 

afstemmen, Automatisch scannen

Connectiviteit
• Audio/video-uitgang: Hoofdtelefoon (3,5 mm)
• Aux-ingang: 2x RCA (Audio)

• MP3 Link: 3,5 mm stereo lijningangkabel
• USB: USB-poort

Gemak
• Alarmfuncties: CD-alarm, Radio-alarm, USB-alarm
• Klok: Op het hoofdscherm, Sleeptimer
• Ladertype: Automatisch, Lade
• Schermtype: LCD-display

Accessoires
• Kabels/aansluitingen: Netsnoer
• Afstandsbediening: 40 toetsen, lithiumbatterij
• Overig: FM-antenne, Snelstartgids
• Gebruikershandleiding: meerdere talen
• Garantie: Boekje voor wereldwijde garantie

Afmetingen
• Brutogewicht: 7,5 kg
• Afmetingen van hoofdluidspreker (B x D): 

150 x 165 mm
• Hoogte van de hoofdluidspreker: 250 mm
• Diepte hoofdunit: 265 mm
• Breedte van de verpakking: 520 mm
• Hoogte hoofdunit: 120 mm
• Hoogte van de verpakking: 200 mm
• Breedte hoofdunit: 200 mm
• Diepte van de verpakking: 375 mm

Vermogen
• Stroomvoorziening: 50 Hz
• Stroomvoorziening: 220 - 240 V

Groen
• Energiebesparende stand-bystand: 1 W
•
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