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Radio asli
Izinkan radio asli Philips ini menyempurnakan pengalaman mendengar Anda. Dirancang
dengan gaya radio Philips 1955 yang ikonik, radio ini memutar dan mengisi daya iPod dan
iPhone, dan disertai dengan tuner FM stereo.
Memperkaya pengalaman suara yang Anda dengar
• Suara fidelitas tinggi
• Memutar dan mengisi ulang iPod/iPhone Anda secara bersamaan
• Tuner stereo FM
• Sistem Speaker Bass Reflex memberikan suara bass dahsyat yang dalam
Mudah digunakan
• Dock iPod/iPhone apa pun, bahkan dalam casing
• Aplikasi HomeStudio gratis untuk pengalaman bangun tidur & radio yang luar biasa
• Sinkronisasi jam otomatis dengan iPod/iPhone ketika sedang docking
• Audio-in untuk pemutaran musik portabel yang mudah
Desain retro kontemporer
• Interpretasi ulang kontemporer dari desain Philetta yang khas
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Kelebihan Utama
Memutar & mengisi ulang iPod/iPhone
Anda

bekerja dengan meresonansi massa udara ke
dalam pipa bass untuk bergetar seperti woofer
konvensional. Menggabungkan respons ke
woofer, sistem ini memperpanjang suara
frekuensi rendah untuk menghasilkan dimensi
baru bass yang dalam.

juga akan mendapatkan antarmuka pengguna
yang lebih baik ketika mendengarkan radio,
dengan fungsi prasetel stasiun yang mudah
digunakan.
Sinkronisasi jam otomatis

Dock iPod/iPhone dalam casing

Nikmati musik MP3 favorit sambil mengisi daya
iPod/iPhone Anda! Dock ini menghubungkan
langsung perangkat portabel ke sistem hiburan
Docking, sehingga Anda dapat mendengarkan
musik favorit dalam suara yang luar biasa. Dock
ini juga mengisi daya iPod/iPhone selagi
memutar musik, sehingga Anda dapat
mendengarkan musik dan tidak lagi khawatir
akan kehabisan daya baterai pemutar portabel
Anda. Sistem hiburan Docking ini secara
otomatis mengisi daya perangkat portabel
ketika sedang docking.

Port docking spring-loaded yang dirancang
cerdas dengan mudah mengakomodasi semua
iPod atau iPhone, tanpa adaptor khusus.
Terlebih lagi, dapat berfungsi bahkan tanpa
casing pelindungnya - cukup pasang iPod atau
iPhone Anda pada dock. Sekarang Anda dapat
menikmati musik tanpa kerumitan.

Ketika tersambung dan terpasang pada dock,
sistem docking ini akan menyinkronisasi jam
secara otomatis dengan iPod/iPhone Anda
dalam beberapa detik. Dengan fitur mudah ini,
Anda tidak perlu mengatur waktu secara
manual.
AUDIO-IN (3,5 mm)

Sistem Speaker Bass Reflex
Aplikasi HomeStudio gratis

Sistem Speaker Bass Reflex memberikan
pengalaman suara bass yang dalam dari sistem
kotak pengeras suara yang ringkas. Sistem ini
berbeda dengan sistem kotak pengeras suara
konvensional dengan pipa bass yang sejajar
secara akustik ke woofer untuk
mengoptimalkan gulungan frekuensi rendah
dari sistem ini. Hasilnya adalah bass terkontrol
yang dalam dan gangguan rendah. Sistem ini

Tidak ada cara terbaik untuk bangun tidur atau
mendengarkan radio tanpa aplikasi
HomeStudio Philips gratis. Cukup unduh
aplikasi dari Apple App Store untuk menikmati
beragam fitur menarik. Misalnya pengaturan
alarm canggih memberikan Anda fleksibilitas
terbaik dalam pengaturan alarm - termasuk
volume alarm, durasi, tanggal, dan suara. Anda

Buat sebuah koneksi yang mudah dan nikmati
semua musik Anda dari perangkat dan
komputer portabel Anda. Colokkan perangkat
ke port AUDIO-IN (3,5 mm) pada set Philips
Anda. Dengan komputer, koneksi dapat dibuat
dari keluaran headset. Saat sudah terhubung,
Anda dapat menikmati seluruh koleksi musik
secara langsung pada set speaker yang
superior. Philips memberikan suara terbaik.
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Spesifikasi
Kompatibilitas iPhone

Nyaman

Kompatibilitas iPod

Suara

Pemutaran Audio

Pengeras suara

• Kompatibel dengan: iPhone 5
• Kompatibel dengan: iPod touch generasi ketujuh,
iPod touch generasi kelima
• Mode pemutaran: Mengisi daya iPod, Mengisi daya
iPhone

Tuner/Penerima/Transmisi
•
•
•
•

Tuner pita frekuensi: FM
Jangkauan frekuensi: (FM) 87,5-108 MHz
Stasiun prasetel: 20
Penyelarasan digital otomatis

Konektivitas

• Audio in (3,5mm)
• Antena: Antena FM (75 ohm)

• Jenis Layar: LED putih
• Sistem Suara: Stereo
• Kontrol volume: berputar (digital)
• Speaker terpasang: 2

Daya

• Jenis daya: Masukan AC

Dimensi

• Dimensi produk (PxLxT): 330 x 150 x
163 milimeter
• Dimensi kemasan (PxLxT): 460 x 250 x 245 mm

Aksesori

• Aksesori diberikan: Kabel daya AC (VDE & UK),
Petunjuk Pengguna, Sertifikat jaminan
•
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