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Ääni
• Lähtöteho: 2 x 50 watin musiikkiteho
• Äänenparannus: Incredible Surround -ääni, 4 tilan 

Digital Sound Control, Dynamic Bass Boost -
bassotehostus

Kaiuttimet
• Pääkaiutin: Kaksisuuntainen, 

Bassorefleksikaiutinjärjestelmä, 4" bassokaiutin, 
Piezo-diskanttikaiutin, Irrotettavat kaiutinristikot

Äänen toisto
• Toistomuodot: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
• Levytoistotilat: 20 kappaleen ohjelmointi, Jatkuva 

toisto: kappale/kaikki/ohjelma, Kappaleiden 
satunnaistoisto

• ID3-tunnisteiden tuki
• Levyn syöttö: Päältä ladattava
• kasettidekin tekniikka: Logiikkaohjattu
• Kasetin toistotilat: Elektroninen nopeudensäätö, 

Täysin automaattinen pysäytystoiminto, 
Nauhalaskuri

Äänen tallennus
• Tallennusväline: Nauha
• Nauhatallennuksen parannukset: CD-tallennuksen 

synkronointitoiminto, Viritinnauhoituksen ajastin, 
automaattinen tallennustaso

Viritin/vastaanotto/signaalinsiirto
• Automaattinen digitaaliviritys

• RDS: Aseman nimi, Radio-tekstitoiminto, Kellon 
RDS-asetus

• Pikavalinnat: 40
• Virittimen aaltoalueet: FM Stereo, MW
• Virittimen parannukset: Automaattitallennus

Liitännät
• Aux-tulo: Linjatulo
• Kuulokkeet: 3,5 mm
• Muut liitännät: FM-antenni, MW-antenni

Käytön mukavuus
• Herätykset: CD-herätys, Radioherätys, 

Kasettiherätys, Uniajastin
• Kello: Päänäyttö
• Näyttötyyppi: FTD
• Eco-valmiustila: 1 W

Lisätarvikkeet
• Mukana tulevat lisätarvikkeet: FM/MW-antenni
• Kauko-ohjain: 21 näppäintä

Mitat
• Laitteen mitat (L x K x S): 175 x 254 x 315 mm
• Pääkaiuttimen mitat (L x K x S): 

175 x 254 x 214 mm
• Pakkauksen mitat (L x K x S): 

408 x 348 x 524 mm
• Paino pakattuna: 12 9 kg
•

Mikrohifijärjestelmä
MP3  

Tekniset tiedot

Julkaisupäivä 2007-10-29

Versio: 2.0

12 NC: 9073 100 12353
EAN: 87 10895 86366 7

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. 
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips Electronics N.V:n  
tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com
MCM

Tärkeim

10 tuntia
MP3 on lyh
tekniikka m
pakkaamise
äänenlaatu
tiedostokok
suosituin ää

Incredibl
Incredible S
laajentaa m
sävähdyttäv
yhdistää va
uudenaikais
etäännyttää
stereovaiku
luonnollisem
synnyttää s
vaikutelman

Digitaalin
Digitaalisen
musiikkityyl
Jazz-, Rock
äänenbalan
säädetään 
taajuuskorja
muokkaa ä
siten parha

Dynamic
Dynamic Ba
voivat nautt
kaikilla ään
äänenvoima
eivät yleens
äänenvoima
käyttämällä
kuuntelijat 
äänentoisto
510/22

mät om

 MP3 CD
enne sanois
ahdollistaa
n 10 kerta

 merkittävä
ojen vuoksi
nenpakkau

e Surroun
urround on
erkittävästi
än musiikk
semman ja 
ella vaihesi
 kaiuttimia
telmaa huo
man ääniy

yvemmän ja
 ilman lisäk

en äänen
 äänensääd
ien taajuusa
- ja Classic-
ssi ja musii
automaattis
ustekniikal

änibalanssin
an mahdoll

 Bass Boo
ss Boost -t
ia ensiluokk
envoimakku
kkuutta pi
ä toistu yht
kkuuksilla.
 Dynamic B
voivat nautt
sta silloinkin
 -musiikkia
ta MPEG 1 Audio layer-3. MP3-
 suurten musiikkitiedostojen 
a pienempään kokoon ilman, että 
sti heikkenee. Pienten 
 MP3 onkin nykyään Webin 
sformaatti.

d™
 Philipsin oma äänitekniikka, joka 
 äänikenttää ja luo näin 
ielämyksen. Incredible Surround 
oikean kaiuttimen ääniä 
irtymätekniikalla, mikä ikään kuin 
 toisistaan. Tämä tehostaa 
mattavasti ja luo entistä 
mpäristön. Incredible Surround 
 leveämmän Surround-
aiuttimia.

säätö
ön ansiosta voit valita eri 
lueet käyttämällä esimääritettyjä 

asetuksia. Kussakin tilassa 
kkityylin äänentaajuudet 
esti graafisella 
la. Digitaalinen äänensäätö 
 musiikkityylin mukaan ja takaa 

isen kuunteluelämyksen.

st -bassotehostus
oiminnon ansiosta kuuntelijat 
aisesta bassotehostuksesta 
uksilla. Yksi painallus riittää! Kun 

enennetään, basson alataajuudet 
ä hyvin kuin suurilla 
 Ongelma voidaan poistaa 
ass Boost -bassotehostusta. Näin 
ia tasaisen laadukkaasta 
, kun äänenvoimakkuus on pieni.
inaisuud
et

http://www.philips.com

