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δυναµικό και ευρύ στερεοφωνικό ήχο από το τηλέφωνο Nokia µε βύσµα 

 τα ηχεία κλέβουν τις εντυπώσεις µε ψηφιακό ενισχυτή υψηλής απόδοσης και 

βολές και διατίθενται µε ενσωµατωµένη βάση σύνδεσης τηλεφώνου.

ικός ήχος
ιακός ενισχυτής Class D για ποιοτική απόδοση ήχου
µατωµένη κεραία FM

αιρετική µουσική απόλαυση
γός µπάσων που αναδεικνύει τα χαµηλά µπάσα για καθαρό, ρεαλιστικό ήχο
ροί οδηγοί ηχείων για εξαιρετικά ρεαλιστικό ήχο
 στερεοφωνικό πεδίο ήχου όταν τα ηχεία τοποθετούνται ξεχωριστά.

 τη µουσική µαζί σας
ρύς, φορητός σχεδιασµός για µουσική απόλαυση οποιαδήποτε στιγµή

 έτοιµα
φοδοσία µε εναλλασσόµενο ρεύµα ή µπαταρία για µουσική απόλαυση οπουδήποτε

στείτε τη µουσική σας όπου κι αν βρίσκεστε
ουργεί µε το τηλέφωνό σας και µε MP3 player
ά για Nokia XpressMusic
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Ήχος
• Συχνότητα απόκρισης: 150 - 20000 Hz
• Αντίσταση: 8 ohm
• ∆ιαβάθµιση ισχύος RMS: 2 x 0,6 Π

Συνδεσιµότητα
• Υποδοχή σύνδεσης: Υποδοχή σύνδεσης 2,5 χιλ. 

Nokia. Συµπεριλαµβάνεται προσαρµογέας για 
πηγές ήχου 3,5 χιλ..

Ευκολία
• Χρόνος λειτουργίας: µέχρι 25 ώρες

Αξεσουάρ
• Τροφοδοτικό AC/DC
• Θήκη τηλεφώνου: Βάση για Nokia 5200 / 5300 

XpressMusic, συµπεριλαµβάνεται βάση γενικής 
χρήσης για άλλα τηλέφωνα Nokia και MP3 player.

Ρεύµα
• Τύπος µπαταριών: AAA, LR03
• Τύπος τροφοδοτικού: 6V 500mA
• Tάση µπαταρίας: 1,5 V
• Αριθµός µπαταριών: 4

∆ιαστάσεις συσκευασίας
• EAN: 87 12581 38369 5

• Αριθµός συµπεριλαµβανόµενων προϊόντων: 1
• Τύπος συσκευασίας: Συσκευασία
• ∆ιαστάσεις συσκευασίας (Π x Υ x Β): 

21,8 x 22,3 x 11,5 εκ.
• Μικτό βάρος: 0,889 κ.
• Καθαρό βάρος: 0,654 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 0,235 κ.

Εσωτερική συσκευασία
• EAN: 87 12581 38371 8
• Αριθµός συσκευασιών καταναλωτή: 2
• Εσωτερική συσκευασία (L x Π x Υ): 

24,2 x 22,6 x 20,3 εκ.
• Μικτό βάρος: 1,956 κ.
• Καθαρό βάρος: 1,308 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 0,648 κ.

Εξωτερική συσκευασία
• EAN: 87 12581 38370 1
• Αριθµός συσκευασιών καταναλωτή: 6
• Εξωτερική συσκευασία (L x Π x Υ): 

69,6 x 25,7 x 22,3 εκ.
• Μικτό βάρος: 5,996 κ.
• Καθαρό βάρος: 3,924 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 2,072 κ.
•
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 Class ‘D’ λαµβάνει το αναλογικό 
 ψηφιακό και το ενισχύει 
µα περνά µέσα από ένα φίλτρο 
αράγει τον τελικό ήχο. Η 
ξοδος διαθέτει όλα τα 
φιακού ήχου, 
της βελτιωµένης ποιότητας ήχου. 
ενισχυτής Class ‘D’ διαθέτει 
αποδοτικότητα συγκριτικά µε τους 
ές AB. Αυτή η υψηλή 
εται σε έναν ισχυρό ενισχυτή, ο 
λάχιστο χώρο.

 πεδίο ήχου
δηµιουργούν φυσικό 
ου όταν τοποθετούνται 
τας την εντύπωση ότι κάθε 
µβάνει διαφορετικό φυσικό χώρο. 
ιο ρεαλιστικό και απολαυστικό.

αία FM
ά το ραδιόφωνο FM του 
ρειάζεται µια εξωτερική κεραία. 
lips συµπεριλαµβάνει κεραία FM 
οιοτικό ήχο από το ενσωµατωµένο 
νου σας.

φωνα και MP3
ό το κινητό σας ή από το MP3 
είο στο κινητό σας ή στο MP3 
ωµένο προσαρµογέα.

pressMusic
διαστεί για χρήση µε τα τηλέφωνα 
ι εκτεταµένες δοκιµές µε αυτά τα 
ν ότι θα µπορείτε να 

ρο το τηλέφωνό σας σε 
 προϊόν της Philips.
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