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NNáázzvvyy  ssoouuèèáássttíí

1 DDiisspplleejj  LLCCDD Pro dynamické zobrazení nabídky, mo|ností a informací o skladbì

2 22;; Stisknìte a podr|te pro zapnutí ; krátce stisknìte pro pøehrávání / pozastavení

3 −− //  ++ Ovládání hlasitosti, stisknutím tlačítka −− snížítee; 
stisknutím tlačítka ++ zvýšíte

4 ffmm vypnutí nebo zapnutí rádia.

5 mmooddee volba rùzn¥ch zpùsobù reprodukce; stisknìte tlaèítko mmooddee
a podr|te je stisknuté po dobu 3 sekund.

6 55 postoupení na následující skladbu a hledání smìrem dozadu; 
(FM) naladûní stanice

7 11 pouze pro MP3 / WMA-CD: v¥bìr předchozího alba / hledání dozadu

8 99 Zastaví hudbu

9 KKoonneekkttoorr  kkee  sslluucchhááttkkùùmm Pro připojení sluchátek nebo opaskového dálkového ovladače

0 OOppeenn otevøení prostoru pro CD

! 22 pouze pro MP3 / WMA-CD:v¥bìr následujícího alba / hledání dopøedu

@ 66 postoupení na následující skladbu a hledání smìrem dopøedu; 
(FM) naladûní stanice

# KKoonneekkttoorr  pprroo  nnaappáájjeenníí  Zásuvka pro nabíjení
sstteejjnnoossmměěrrnnýýmm  pprroouuddeemm  44,,55

$ ddbbbb zapojení a vypnutí zv¥raznìní basov¥ch tónù

% Zapne a vypne pøeru∂ované svìtlo

^ hhoolldd..ooffff uzamkne nebo odemkne v∂echna tlaèítka - pouze na hlavní jednotce

1

PSA410-CZE.QXD  11/6/04  9:53  Page 1



NNaappájjeennii

Pro tento pøístroj pou|ívejte následující typy monoèlánkù:
> PHILIPS akumulátorové baterie , HF18/07/68 

VVlloo||eenníí  nnaappáájjeeccíícchh  èèlláánnkkùù

1 Stiskněte a zvedněte víko CD

2 Otevřete prostor pro baterie (uvnitř přehrávaèe diskù CD).

3 Vlo|te monoèlánkù  se správnou polaritou. 
Nebudete-li pøístroj del∂í dobu pou|ívat, vyjmìte napájecí èlánky z pøístroje.

Napájecí èlánky obsahují chemikálie, proto je po pou|ití vlo|te do urèen¥ch 
nádob na odpadky.

NNaabbííjjeenníí

1 Vlo|te akumulátorovou napájecí baterii.

2 Sí†ov¥ adapter zasuòte nejprve do pøípoje 4.5V DC pøehrávaèe, potom do zásuvky.

Dobíjení se zastaví po nabití baterie, nebo když spustíte přehrávání

3 Jakmile se napájení ukonèí, na displeji se zobrazí oznaèení BBAATTTT FFUULLLL.

Přibližná úroveň energie bateri í se zobrazí na displeji.

TIP

> Bìhem nabíjení se akumulátorová baterie obyèejnì zahøeje.
> Zahøeje-li se akumulátorová jednotka pøíli∂, nabíjení se asi na 30 minut pøeru∂í.
> Aby bylo nabíjení v pøístroji v|dy úspì∂né, pøesvìdète se, zda jsou pøípoje èisté.
> \ivotnost akumulátorové baterie se sni|uje, nabíjíte-li ji ve stavu úplného nebo polovièního nabití.

Proto doporuèujeme pou|ívat akumulátorovou napájecí bateriia| se úplnì vybije a pouze potom ji
znovu nabíjejte.

> Dbejte, aby se akumulátorová baterie nedostala do styku s kovov¥m  pøedmìtem a aby nedo∂lo k
elektrickému zkratu.

> Vyèerpá-li se akumulátorová baterie krátce po nabití, vypr∂ela její |ivotnost.

✔

x 2
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Pou|ívejte v¥hradnì sí†ov¥ adaptér typu AY4103 (4,5 V/300 mA stejnosmìrn¥ proud, støední v¥vod kladn¥ pól).
Pou|ití jiného v¥robku mù|e zpùsobit po∂kození pøístroje.

1 Pøesvìdète se, zda napìtí v místní síti odpovídá údajùm na adaptéru.

2 Připojte síťový adaptér do konektoru pro nabíjení přehrávače a do 

zásuvky ve zdi.

AAddaappttéérr  ssttřřííddaavvééhhoo  aa  sstteejjnnoossmměěrrnnééhhoo  pprroouudduu

TIP

Nepou|íváte-li adaptér, v|dy ho odpojte.

✔

3

DDééllkkaa  ppøøeehhrráávváánníí  bbaatteerriiee
Prùmìrná doba přehrávání při pou|ití 2 dobíjecích baterií  (za normálních podmínek):

Audio CD MP3/ WMA FM Tuner

Re|im úspory energie 20 hodiny 30 hodiny 30 hodiny
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RReepprroodduukkccee  ddeesskkyy

Pomocí tohoto pøístroje lze reprodukovat následující typy desek:

> v∂echny audio CD s programem (CDDA)

> v∂echny finalizované audio CDR a CDRW

> WMA/MP3-CD (CD-ROM se soubory WMA/MP3)

1 Stiskněte a zvedněte víko CD

2 Vlo|te desku etiketou smìrem nahoru tak, |e opatrnì pøitisknete støed 
desky, aby dobøe pøilehla. Stiskem smìrem dolù prostor zavøete.

3 Stisknutím 22;; zapojte reprodukci.

4 Pøehrávání pøeru∂íte krátk¥m stisknutím tlaèítka 22;;.
➜ âas, kdy do∂lo k pøeru∂ení pøehrávání, bude blikat.
Chcete-li u diskù se soubory pøehrávání obnovit, stisknìte opìt krátce tlaèítko 22;;.

5 Stisknìte  99 pøejete-li si ukonèit reprodukci.

6 Jestli|e chcete pøehrávaè diskù CD vypnout, stisknìte tlaèítko 99 a podr|te je 
stisknuté po dobu 2-3 sekund. 

7 Desku vyjmìte tak, |e ji uchopíte za okraje, pøes otvor uprostøed opatrnì 
stisknete dr|ák a desku pøitom zdvíháte smìrem nahoru.

TIP

> Po stisknutí 22;; zaène reprodukce skladby typu MP3 pouze a| po uplynutí krátkého èasu.
> Ve v¥chozím nastavení zaène pøehrávání pøesnì v bodì, kde bylo naposled přeru∂eno.
> Není-li na záznamovou CD (CD-R) nebo na pøepisovatelnou CD (CD-RW) záznam poøízen 

správnì, na displeji se zobrazí vzkaz UUnnffiinnaalliizzeedd  CCDD , kter¥ znamená, |e CD není 
finalizovaná. V tomto pøípadì finalizujte záznam na nahrávaèi CD funkcí FINALIZE .

> V pøípadì pøepisovateln¥ch CD se záznam zapojí 3-5 vteøin po stisknutí tlaèítka 22;;.
> Otevøete-li prostor pro CD, reprodukce bude ukonèena.
> Pøi pozastaveném pøehrávání disku CD bude na displeji blikat hodnota uplynulého èasu.

✔

0
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VVoollbbaa  sskkllaaddbbyy  aa  jjeejjíí  vvyyhhlleeddáánníí

VVoollbbaa  aa  hhlleeddáánníí  nnaa  vv∂∂eecchh  ddeesskkáácchh

VVoollbbaa  sskkllaaddbbyy  bbììhheemm  rreepprroodduukkccee

Stisknìte 55 nebo 66 krátce jedenkrát nebo nìkolikrát a postoupíte na zaèátek právì reprodukované, 
pøedcházející nebo následující skladby.

➜ Reprodukce pokraèuje zvolenou skladbou.

HHlleeddáánníí  èèáássttii  sskkllaaddbbyy  bbììhheemm  rreepprroodduukkccee

1 Podr|íte-li 55 nebo 66 stisknuté, máte mo|nost vyhledat èást skladby smìrem dozadu nebo dopøedu.
➜ Zapojí se hledání a reprodukce pokraèuje tlumenì. 

V pøípadì CD audio skladeb se hledání po 2 vteøinách zrychlí.

2 Jakmile najdete hledanou èást skladby, tlaèítko uvolnìte.
➜ Reprodukce pokraèuje obvykl¥m zpùsobem.

VVoollbbaa  nnaa  WWMMAA//MMPP33--CCDD

VVoollbbaa  aallbbaa  bbììhheemm  rreepprroodduukkccee

Stisknìte 11 nebo 22 krátce jedenkrát nebo nìkolikrát a postoupíte na zaèátek první skladby právì 
reprodukovaného, pøedcházejícího nebo následujícího alba.

➜ Reprodukce pokraèuje prvou skladbou zvoleného alba.

VVoollbbaa  sskkllaaddbbyy  bbììhheemm  rreepprroodduukkccee

1 Podr|íte-li 11 nebo 22  stisknuté, budete moci rychle postoupit na pøedcházející nebo 
následující skladbu typu MP3.

2 Jakmile najdete hledanou skladbu, tlaèítko uvolnìte.
➜ Reprodukce pokraèuje zvolenou skladbou.

TIP

Pøejete-li si postoupit z jedné skladby na druhou pomalu, stisknìte 55 nebo 66.

✔
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HHllaassiittoosstt,,  BBeeeepp,,  ddbbbb

SSeeøøíízzeenníí  hhllaassiittoossttii
Hlasitost se seøíídí ovladaèem VVOOLLUUMMEE  ++  //  –– (smìrem nahoru nebo dolù).

ZZvv¥¥rraazznnììnníí  bbaassoovv¥¥cchh  ttóónnùù  

1 Stiskněte ddbbbb jednou pro nízké dbb, ještě jednou pro vysoké dbb.

2 Opìtovn¥m stisknutím  ddbbbb vypnete funkci zv¥raznìní basov¥ch tónù. (|ádná ikona se nezobrazuje)

ZZvvuukkoovváá  zzppììttnnáá  vvaazzbbaa  
Funkce zvukové zpìtné vazby znamená, |e po stisku kteréhokoliv tlaèítka na pøístroji je sly∂et krátk¥ 

zvukov¥ signál. Dále, je-li pøístroj pøechodnì vypnut¥ nebo jsou-li napájecí èlánky u| slabé, rovnì| je 

èas od èasu sly∂et krátk¥ zvukov¥ signál.

1 Podr|íte-li ddbbbb 2 vteøiny stisknuté, zapnete tím nebo vypnete funkci zvukové zpìtné vazby:

➜ Na displeji se zobrazí nápis BBeeeepp  oonn : Zvukov¥ signál je zapojen¥.

➜ Na displeji se zobrazí nápis BBeeeepp  ooffff : Zvukov¥ signál je vypnut¥.

VVoollbbaa  zzppùùssoobbuu  rreepprroodduukkccee  --  mmooddee  

1 Stisknete-li bûhem reprodukce nûkolikrát mmooddee , budete moci volit nûkterou z následujících mo|ností:

> Náhodné přehrávání alba - jedenkrát (pouze disky se soubory MP3/WMA)

> Náhodné přehrávání v∂ech stop disku - jedenkrát (MP3/WMA/ CDDA)

> opakování alba  (MP3/WMA)

> opakování v∂ech stop (MP3/WMA/CDDA)

2 Zvolen¥ zpùsob reprodukce se zapojí za 2 vteøiny.

3 Pøejete-li si vrátit se k obvyklému zpùsobu reprodukce, stisknûte nûkolikrát  mmooddee a| z displeje 

zmizí oznaèení a 

6
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Standardní pøenosné pøehrávaèe CD èastokrát pøi úderu nebo otøesu pøeskoèí jednotlivé èásti skladby CD. 
Tento pøístroj má v∂ak takovou funkci, eelectronic sskip pprotection (esp), která i v pøípadì mírn¥ch otøesù 
zaji∂†uje bezporuchovou reprodukci. Pøi pøíli∂ siln¥ch otøesech v∂ak ani ESP není schopna zabránit 
v¥padkùm zvuku. AA  nneenníí  ttaakkéé  sscchhooppnnaa  zzaabbrráánniitt  ∂∂kkooddáámm,,  kktteerréé  zzppùùssoobbíí  ppáádd  ppøøííssttrroojjee  zz  vv¥¥∂∂kkyy!!

Aby byla zaji∂tìna optimální reprodukce a maximálnì vyu|ita |ivotnost napájecích èlánkù, zapojí se 
funkce esp automaticky pouze v pøípadì, kdy pøístroj vnímá otøesy.

1 ➜ Není oznaèení eesspp:

> Pøehrávaè je napájen z adapteru AC. Funkce esp je vypnuta. Takto lze dosáhnout 
optimálního ozvuèení.

2 eesspp  : provoz zaji∂†uje napájení z monoèlánku, kdy pøístroj vnímá otøesy. esp je zapojeno.

> jakmile ustanou vibrace přehrávaèe, dojde k aktivaci re|imu úspory energie

3 OOOOPPss:

Uplynula maximální doba esp. Reprodukce je pøeru∂ena, ale bude pokraèovat, 
jakmile pøehrávaè pøestane vnímat otøesy.

960 sec magic esp
Prùmìrná doba pfiehrávání při aktivované funkci ochrany proti přeskakování esp:

960s WMA (64 kb/s, ekvivalent a| 3 stop)
480s MP3 (128 kb/s, ekvivalent a| 3 stop)
180s Audio CD

eesspp  //  RRee||iimmuu  úússppoorryy  eenneerrggiiee

7

SSttrroobbee  LLiigghhtt  ((BBlleesskkoovvéé  ssvvììttlloo))

Bleskové světlo představuje osvětlovací technologii, díky které může

podsvětlený displej LCD postupně vyzařovat světlené záblesky. Tím se zlepší

viditelnost běžce za nízkého osvětlení.
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VVyyppnnuuttíí  nneebboo  zzaappnnuuttíí  rrááddiiaa

1 Chcete-li rádio zapnout nebo vypnout, stisknìte jedenkrát nebo vícekrát tlaèítko ffmm.

➜ Na displeji se krátce zobrazí příslu∂né hlá∂ení RRaaddiioo  oonn (rádio zap.) nebo RRaaddiioo  ooffff (rádio vyp.).
> Rádio vypnete stisknutím tlaèítka ffmm nebo 99.

AAuuttoommaattiicckkéé  llaaddììnníí  rroozzhhllaassoovv¥¥cchh  ssttaanniicc

1 Stisknìte tlaèítko 55 nebo 66 a podr|te je stisknuté po dobu alespoÀ 2 sekund.

➜ Na displeji se krátce zobrazí hlá∂ení SSeeaarrcchhiinngg  (vyhledávání). Rádio naladí stanici s 
dostateènou intenzitou signálu a spustí se přehrávání. Zobrazí se frekvence signálu FM.

2 Opakujte vyhledávání dokud nenaleznete po|adovanou rozhlasovou stanici.

RRuuèènníí  llaaddììnníí  rroozzhhllaassoovv¥¥cchh  ssttaanniicc

1 Dr|te stisknuté tlaèítko 55 nebo 66.

2 Jakmile se přiblí|íte k po|adované frekvenci, uvolnìte tlaèítko 55 nebo 66, a pokraèujte 
dal∂ími krátk¥mi stisknutími tlaèítka 55 nebo 66 .

3 Opakovan¥mi krátk¥mi stisknutími tlaèítka 55 nebo 66 nalaìte po|adovanou frekvenci.

➜ Spustí se přehrávání rádia. Zobrazí se frekvence signálu FM.

> Chcete-li přepnout z přehrávání rádia na přehrávání diskù CD, stisknìte tlaèítko 22;;.

> Rádio vypnete stisknutím tlaèítka ffmm nebo 99.

FFMM  TTuunneerr

TIP

> ZZlleepp∂∂eenníí  ppřřííjjmmuu:: Kabel sluchátek slou|í jako anténa FM. V případì nutnosti mù|ete 

příjem optimalizovat zmìnou polohy kabelu.

> Otevření dvířek za úèelem v¥mìny disku CD neovlivní èinnost tuneru.

> V režimu rádia nejsou nûkterá nastavení a funkce dostupné.

✔

8
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Ukládání rozhlasov¥ch stanic do pamìti
Mù|ete ulo|it a| 30 rozhlasov¥ch stanic. Vyberte èíslo předvolby 1-30.

1 Nalaìte po|adovanou rozhlasovou stanici a krátce stisknìte tlaèítko mmooddee.

2 Stisknutím mmooddee tlačítka režim během blikání čísla předvolby předvolbu uložíte.
➜ zobrazí se hlá∂ení PPRREESSEETT, frekvence FM a èíslo předvolby ulo|ené stanice.

3 Obdobn¥m zpùsobem ulo|te v∂echny po|adované stanice.

FFMM  TTuunneerr

TIP

Ulo|ené stanice rozpoznáte podle èísla předvolby.

✔

NNaallaaddììnníí  uulloo||eennéé  rroozzhhllaassoovvéé  ssttaanniiccee

1 Opakovan¥m stisknutím tlaèítka 11  nebo 22 vyberte èíslo předvolby po|adované rozhlasové stanice.

➜ Spustí se přehrávání rádia. Zobrazí se frekvence FM a èíslo předvolby (P1-10) ulo|ené stanice.

Pøejete-li si zablokovat funkce v∂ech tlaèítek, nastavte spínaè do pozice hhoolldd. Zapojíte-li funkci hhoolldd , 
vyhnete se tomu, aby se proti Va∂í vùli zapojila nìkterá funkce.

1 Pøejete-li si zapojit funkci hhoolldd, nastavte spínaè do pozice hhoolldd.

➜ V∂echny funkce tlaèítek budou blokovány. Po stisknutí kteréhokoliv tlaèítka se na displeji 
zobrazí vzkaz HHOOLLDD. zobrazí se hlá∂ení HHOOLLDD pouze po stisknutí tlaèítka 22;; .

2 Pøejete-li si funkci hhoolldd  vypnout, nastavte spínaè do pozice ooffff.

HHOOLLDD

9
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10

NNooššeenníí  ppřřeehhrráávvaaččee

TIP

Pro nošení přehrávače na boku použijte opasek a sportovní pouzdro

✔

1

2 3

4

TIP

Ovládací prvky pro přehrávání na opaskovém dálkovém ovladači fungují 
stejně jako ovládací prvky na přehrávači.

✔

Pro připojení sluchátek

Připojení

náramku

Připojení opasku

Konektor ke sluchátkùm
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OOddssttrraaòòoovváánníí  pprroobblléémmùù

IPokud se vyskytne závada,ověřte nejdříve následující možnosti nápravy a teprve pak vyhledejte

servisní středisko.  Další nápovědu a tipy k odstraňování problémů naleznete v často

kladených otázkách na adrese www.nike-philips.com.   

Pokud vám uvedené rady nepomohou,poraďte se s prodejcem nebo servisním střediskem.

UPOZORNŰNÍ: 

Za žádných okolností se nepokoušejte soupravu opravovat sami, protože by to zrušilo platnost

záruky.

11

PPøøeehhrráávvaaèè  CCDD  ssee  nneezzaappnnee  nneebboo  ppøøeehhrráávvkkaa  nneezzaaèènnee
> Zkontrolujte, zda nejsou vybité baterie, zda jsou správnì ulo|ené a zda jsou kontaktní body èisté. 
> Mohla se uvolnit pøípojka k adaptéru. Zkontrolujte ji.

ZZoobbrraazzíí  ssee  Please insert CD 
> Zkontrolujte, zda je CD èisté a správnì ulo|ené (nálepkou navrch).
> Jestli|e se zaml|ila èoèka, nechte ji chvilku vyschnout.

ZZoobbrraazzíí  ssee  Unfinalized CD / No audiofile
> CD-RW (CD-R) nebylo správnì nahráno. Na záznamníku CD pou|ijte FFIINNAALLIIZZEE .

ZZoobbrraazzíí  ssee  HOLD, aa//nneebboo  ppøøííssttrroojj  nneerreeaagguujjee  nnaa  oovvllaaddaaèèee
> Je-li funkce hhoolldd zapnutá, vypnìte ji.
> Elektrostatick¥ náboj. Na pár vteøin odpojte napájení nebo z pøístroje vyjmìte baterie.

NNaa  CCDD  ppøøeesskkaakkuujjíí  ssttooppyy
> CD je po∂kozené nebo zneèistìné. CD vymìòte nebo vyèistìte.

PPøøííssttrroojj  jjee  nnììmm¥¥  nneebboo  jjee  zzvvuukk  nneekkvvaalliittnníí..
> Je zapnutá pauza. Stisknìte 22;;.
> Spoje jsou uvolnìné, vadnì zapojené nebo zneèistìné. Zkontrolujte je a podle potøeby vyèistìte.
> Není správnì seøízená hlasitost. Upravte ji.
> Pøístroj je v silném magnetickém poli. Zkontrolujte jeho polohu a spoje. Umístìte jej mimo 

zapnuté mobilní telefony.
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BBeezzppeeččnnoosstt  aa  úúddrržžbbaa
UUppoozzoorrnněěnníí!!
Budete-li ovládací tlaèítka pou|ívat jinak ne| je uvedeno v tomto návodu k pou|ití, provedete-li jiná 
nastavení nebo aplikujete-li jiné postupy ne| jaké jsou v návodu uvedené, vystavíte se nebezpeèí ozáøení 
∂kodliv¥mi paprsky nebo mù|e dojít k jiné nepøedvídané události.

PPoouužžíívváánníí  sslluucchháátteekk
BBeezzppeeččnnýý  ppoosslleecchh::
Nastavte si přiměřenou hlasitost. Poslech se sluchátky při vysoké hlasitosti může poškodit sluch.

BBeezzppeeččnnoosstt  vv  ddoopprraavvěě::  
Nepoužívejte zařízení při řízení nebo jízdě na kole, abyste nezpůsobili nehodu.

PPřřii  ppoouužžíívváánníí  bblleesskkoovvééhhoo  ssvvěěttllaa  bbuuďďttee  ooppaattrrnníí

Nedívejte se dlouho do bleskového světla. Mohlo by dojít k poškození zraku.

úúddrržžbbaa

PPoošškkoozzeenníí  aa  cchhyybbnnéé  ffuunnkkccii  vvýýrroobbkkuu  llzzee  ppřřeeddeejjíítt::

> Nevystavujte vysokým teplotám u topného zařízení nebo na přímém slunci.

> Chraňte zařízení přehrávače před pádem a nenechte na něj spadnout jiné předměty.

>  Zabraňte ponoření zařízení přehrávače do vody.  Konektory chraňte před vodou, protože pokud

se voda dostane do soupravy, může ji vážně poškodit.

>  Zařízení přehrávače čistěte mírně navlhčeným hadříkem. Nepoužívejte čisticí prostředky s obsa-

hem alkoholu, čpavku, benzénu nebo abrazivní prostředky, protože by mohly poškodit povr-

chovou úpravu zařízení přehrávače.

> Použití mobilních telefonů v blízkosti zařízení může způsobit rušení.

PPoouužžíívváánníí  aaddaappttéérruu  //  nnaabbííjjeeččkkyy

>  Používejte pouze adaptér dodaný se zařízením.  Adaptéry pro jiná elektronická zařízení mohou

zařízení přehrávače poškodit, i když vypadají podobně.

>  Úplně zastavit napájení adaptéru / nabíječky lze pouze odpojením od zdroje napájení.

>  Kolem adaptéru vždy ponechte dostatek volného místa.  Zařízení nepoužívejte na místě, kde

kolem adaptéru nemůže volně proudit vzduch, například v knihovničce.

>  Když adaptér zapojujete nebo odpojujete, vždy jej držte ze strany. Nedotýkejte se kovové části

zástrčky.

>  Adaptér pro zařízení přehrávače je součástka pro vysoké napětí a nesmí se otevírat, ani když je

zařízení přehrávače vypnuté.

OOcchhrraannaa  žžiivvoottnnííhhoo  pprroossttřřeeddíí
Přístroj není zabalen do nadbytečných obalů. Udělali jsme všechno proto, aby obal mohl být

rozdělen na čtyři stejnorodé materiály: lepenku, polystyrol, PET, a polyetylén.

Přístroj je vyroben z takových materiálů, které je možno znovu zpracovat, jestli|e demontáž

vykonává speciálně vybavená odborná firma.  Obalové materiály, vyčerpané baterie a už

nepoužitelný přístroj vložte, prosím, podle místních předpisů a zvyklostí do vhodných nádob na

odpadky.

ÚÚpprraavvyy
Úpravy neschválené výrobcem mohou ukončit oprávnění uživatele k provozu tohoto zařízení.

Přístroj odpovídá předpisům Evropského společenství o poruchách v rádiové frekvenci.
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TTeecchhnniicckkéé  ppaarraammeettrryy
OObbeeccnnéé
Rozměry 148 (W) x 148 (D) x 24.5 mm
Hmotnost 240g, 280 (+ Napájecí)

NNaappáájjeenníí
Akumulátorová baterie  HF18/07/68
Adapér pro různá střídavá napětí

KKaappaacciittaa  bbaatteerriiee
Vestavěná nabíjecí baterie pro 20 (CD) - 30 (FM) hodin používání 

*Životnost baterie se může lišit podle způsobu používání.

DDiisspplleejj Bíle podsvícený displej LCD

IInnddiikkááttoorryy Jméno interpreta, stav baterie, Funkce CD, DBB, EPS, frekvence, předvolená stanice, čas, skladba, hlasitost

ZZddůůrraazznněěnníí Basových tónů Dynamic Bass Boost

Digitálně/analogový převodník 1 bitový

Ekvalizér Funk, Hip hop, Rock, Techno

Frekvence odpovědi 20 - 20 000 Hz

Výstupní výkon (RMS) 2 x 1 mW (16 Ω)

Signál zapnutého rádia >80

Ovládání hlasitosti 30 kroků digitálně

PPřřeehhrráávváánníí  zzvvuukkuu MP3 (8 - 320 kbps); WMA (32 - 192 kbps)

PPřřeehhrráávváánníí  ddiisskkuu CD, CD-R, CDRW, MP3-CD

Podpora identifikačního Název skladby a jméno interpreta

oozznnaaččeenníí  33

TTuunneerruu Frekvenčním pásmo 87.5 - 108 MHz

Předvolby stanic 30

Pásma tuneru Stereofonní pásmo FM

PPřřiippoojjeenníí 4.5V DC, sluchátka (3,5mm linkový výstup), dálkový ovladač

PPřříísslluuššeennssttvvíí (dostupnost příslušenství se liší podle regionů)

AY4103 Adaptér střídavého a stejnosměrného proudu

AY3365 Napájecí Źlánky

AY4213 Nosič

AY4487 CDROM

SBC HJ030/77 Sluchátka

AY4002 Opaskový dálkový ovladač

Typov¥ ∂títek a v¥robní èíslo najdete v prostoru pro cd.

IInnffoorrmmaaccee  oo  aauuttoorrsskkýýcchh  pprráávveecchh
Všechny ochranné známky a registrované ochranné známky jsou vlastnictvím majitelů těchto známek.

Neautorizovaným kopírováním a distribucí nahrávek z Internetu nebo disku CD dochází k porušení

autorských práv a mezinárodních dohod.

Společnost Philips, Nike, Inc si vyhrazuje právo provádět bez předchozího oznámení změny v provedení a 

specifikacích z důvodů zdokonalování výrobku.

Všechna práva vyhrazena.
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