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„vše v jednom“
Vychutnejte si poslech z reproduktoru Philips typu „vše v jednom“. Přehrávejte své oblíbené melodie 

prostřednictvím konektoru USB, karty microSD nebo konektoru Aux-in. Tento reproduktor je vybaven 

technologií wOOx™, je kompaktní a dodává se s dobíjecí baterií a ve více barvách.

Užijte si hudbu z různých zdrojů
• Snadné přehrávání ze zařízení USB/karty MicroSD
• Vestavěné digitální FM rádio
• Vstup AUX-in pro snadné připojení téměř libovolného elektronického zařízení

Bohatý a čistý zvuk
• Technologie reproduktorů wOOx™ pro plné a prokreslené basy
• Celkový výstupní výkon 3 W RMS

Snadné použití
• Vestavěná nabíjecí baterie
• Konektor stereo sluchátek pro lepší osobní hudební zážitky
• Kompaktní a mobilní
• Čistý a jasný displej LED



 Zařízení USB/karta MicroSD
Stačí nahrát na zařízení USB nebo na kartu MicroSD 
požadovaný obsah, zapojit zařízení nebo kartu do 
přehrávače – a už si vůbec nemusíte dělat starosti, 
zda budete mít na výběr z dostatečného množství 
zábavy.

Rádio FM s digitálním laděním
Digitální rádio je, vedle analogového vysílání FM, 
novým způsobem vysílání rádia přes síť pozemních 
vysílačů. Nabízí posluchačům více možností a 
informací poskytovaných s čistou kvalitou zvuku bez 
praskání. Technologie umožňuje přijímači zachytit 
nejsilnější signál, který je v dosahu. S digitálními 
stanicemi si nemusíte pamatovat frekvence a ladění 
se provádí podle názvu stanice, takže na cestách 
nemusíte stále přelaďovat.

3 W RMS

Tento systém má celkový výstupní výkon 3 W RMS. 
RMS neboli Root Mean Square je typickým 
způsobem měření zvukového výkonu neboli 
elektrického výkonu přeneseného z audiozesilovače 
do reproduktoru, který je měřen ve wattech. 
Celkový zvukový výkon závisí na množství elektrické 
energie dodané reproduktoru a na jeho citlivosti. 
Čím vyšší je výkon, tím lepší je zvuk z reproduktoru.

Reproduktory s technologií wOOx™
Technologie wOOx™ představuje revoluční řešení 
konstrukce reprosoustav, které poskytuje naprosto 
hluboké a bohaté basy, s jakými se u jiných 
audiosystémů nesetkáte. Speciální reproduktory, 
basový kanál wOOx a přesné vyladění hlavního a 
výškových reproduktorů zaručuje plynulé přechody 
mezi nízkými, středními a vysokými kmitočty. 
Dvojité uchycení a naprosto symetrická sendvičová 
konstrukce produkují hluboké a nezkreslené basy. 
Technologie wOOx poskytuje mimořádně hluboké a 
dynamické basy využitím celého prostoru 
reproduktorové skříně ke zvýraznění hudebního 
vjemu.
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Přednosti
• Typ obrazovky: Displej LED
Levé/pravé reproduktory
• Vinutí reproduktoru: 1 x vinutí wOOx, 2 x 1,5", 

širokopásmové
• Rozsah výkonu reproduktoru: 0 – 5 W x 1
• Frekvenční rozsah: 100 Hz – 20 kHz

Audiosystémy
• Vylepšení zvuku: Technologie wOOx
• Zvukový výkon zesilovače: Digitální zesilovač třídy 

„AB“
• Celkový výstupní výkon: 3 W RMS (maximálně)
• Frekvenční rozsah: 20 Hz–20 kHz
• Poměr signál/šum: >70 dB
• Celkové harmonické zkreslení (THD): <1 %
• Vstupní citlivost: 600 mV

Přehrávání zvuku
• Podporovaný formát audia: MP3
• Média pro přehrávání: Jednotka Flash USB, Karta 

MicroSD
• Režim přehrávání: Rychlý posun vpřed/zpět, 

Vyhledávání další/předchozí stopy

Pohodlí

Možnosti připojení
• Aux in: Ano
• Výstup pro sluchátka: Ano
• Nabíjení prostřednictvím USB: Ano

Tuner/příjem/vysílání
• Pásma tuneru: FM

Příslušenství
• Kabel USB: pro nabíjení
• 3,5mm konektor antény: Ano
• 3,5mm audiokabel: Ano

Spotřeba
• Typ baterie: Vestavěná lithiová
• Doba přehrávání hudby: 6 h

Rozměry výrobku
• Rozměry výrobku (Š x V x H): 

6,1 x 2,8 x 1,5 palců
• Rozměry výrobku (Š x V x H): 15,5 x 7,1 x 3,7 cm
• Hmotnost: 0,191 kg
• Hmotnost: 0,421 lb
•
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