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I den här originalradion från Philips kombineras 50-talets banbrytande utseende med 
dagens tekniker. Den spelar upp och laddar din iPod/iPhone och ger dig DAB+- och FM-
radio med Hi-Fi-ljud.

Berika din ljudupplevelse
• Hi-Fi-ljud
• Spela upp ljud från och ladda din iPod/iPhone samtidigt
• Basreflexhögtalarsystem som ger ett djupt och kraftfullt ljud

Lyssna på DAB+-radio med digital kvalitet
• Kompatibel med DAB+ och FM för komplett radio
• DAB för klar och knasterfri radiounderhållning

Lättanvänd
• Docka alla iPod/iPhone till och med om den ligger i fodralet
• Ljudingång för enkel bärbar musikuppspelning

Modern retrodesign
• Modern nytolkning av den klassiska Philetta-designen



 DAB

Utöver FM med analog sändning finns nu 
digitalradio med DAB (Digital Audio 
Broadcasting), som är ett nytt sätt att sända 
radio via ett nätverk av markbundna sändare. 
Lyssnarna får fler val och ett klart ljud utan 
knaster. Med den här teknologin knyter 
mottagaren an till den kraftigaste signalen som 
hittas. På DAB-digitalstationer finns det inga 
frekvenser som måste kommas ihåg, utan det 
räcker att ställa in stationens namn och du 
slipper ändra inställningen under resor.

Spela musik och ladda din iPod/iPhone

Lyssna på din favoritmusik på MP3 medan du 
laddar din iPod/iPhone! Med dockan kan du 
ansluta den bärbara enheten direkt till 
dockningssystemet för underhållning så att du 

kan lyssna på din favoritmusik med suveränt 
ljud. Den laddar också din iPod/iPhone under 
uppspelningen så att du kan lyssna på musik 
och behöver inte oroa dig för att batteriet till 
den bärbara spelaren ska ta slut. 
Dockningssystemet för underhållning laddar 
den bärbara enheten när den är dockad.

Basreflexhögtalare

Basreflexhögtalare ger en djup bas från 
kompakta högtalarlådor. De skiljer sig från 
vanliga högtalarlådor genom att en baskanal är 
akustiskt förbunden med woofern för att få en 
lågfrekvent uteffekt från systemet. Resultatet 
blir en djupare kontrollerad bas och mindre 
distorsion. Det fungerar genom att luftmassan 
i baskanalen fås att vibrera som i en 
konventionell woofer för att på så sätt skapa 
resonansen. Tillsammans med gensvaret från 
woofern skapas lågfrekventa ljud och du kan 
uppleva nya djupa basljud.

Docka iPod/iPhone i fodralet

Smart utformad, fjäderbelastad dockningsport 
som passar alla iPod och iPhone, utan 
specialadaptrar. Dessutom fungerar den även 
med de flesta slags fodral på – docka bara din 
iPod eller iPhone som den är. Nu kan du 
verkligen njuta av musiken utan krångel.

AUDIO-IN (3,5 mm)

Med en enkel anslutning kan du njuta av all 
musik från bärbara enheter och datorer. 
Anslut bara enheten till ljudingången (3,5 mm) 
AUDIO-IN på din Philips-enhet. Med datorer 
görs anslutningen oftast från headsetutgången. 
När anslutningen har upprättats kan du njuta av 
hela din musiksamling direkt i överlägset bra 
högtalare. Philips ger dig helt enkelt bättre ljud.
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iPod-kompatibilitet
• Kompatibel med: iPod Touch, iPod touch, 2:a 

generationen, iPod Classic, iPod nano, 3:e 
generationen, iPod nano, 4:e generationen, iPod, 
5:e generationen, iPod med färgdisplay, iPod Nano, 
iPod Mini, iPod nano, 1: generationen, iPod nano, 
2:a generationen

iPhone-kompatibilitet
• Kompatibel med: iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 

4, iPhone 4S

Ljuduppspelning
• Uppspelningsläge: Laddning av iPod, Laddning av 

iPhone

Mottagare/mottagning/sändning
• Radioband: DAB (Band III), FM
• Frekvensomfång: (FM) 87,5-108 MHz
• Kanalförinställningar: 30 (DAB), 30 (FM)
• Automatisk digital kanalsökning
• DAB: information, meny, smart scan

Anslutningar
• Ljudingång (3,5 mm)
• Antenn: FM-antenn (75 ohm)

Bekvämlighet
• Skärmtyp: LCD

Ljud
• Ljudsystem: Stereo
• Volymkontroll: ratt (digital)

Högtalare
• Inbyggda högtalare: 2

Effekt
• Strömtyp: AC-ingång

Mått
• Produktmått (B x D x H): 330 x 150 x 163 mm
• Förpackningens mått (B x D x H): 460 x 250 x 245 

mm

Tillbehör
• Tillbehör som medföljer: Fjärrkontroll, Nätkabel 

(VDE & Storbritannien), Bruksanvisning, 
Garanticertifikat

•
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