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Dźwięk
• Ustawienia korektora: Classic, Jazz, Pop, Rock, 

Techno, Neutralny
• Funkcje poprawy dźwięku: 3-stop. dynamiczne 

wzmocnienie basów, Korektor, Incredible 
Surround, Regulacja tonów wysokich i niskich, 
Cyfrowy wzmacniacz klasy „D”, Inteligentny 
korektor

• Moc wyjściowa: Moc muzyczna 40 W + 40 W 
(centrum), 10 W + 10 W (stacja)

• Regulacja głośności: Zwiększanie/zmniejszanie 
głośności

Głośniki
• Wbudowane głośniki: 2
• Typy głośników: Zintegrowany głośnik 

niskotonowy, Superdźwięk, Nieodłączany

Odtwarzanie audio
• Format kompresji: WMA, MP3, PCM
• Odtwarzane nośniki: płyta CD, CD-R, CD-RW, 

MP3-CD, WMA-CD
• Tryby odtwarzania płyt: Wyszukiwanie nast./

poprzed. ścieżki, Przeszukiwanie nast./poprzed. 
albumu, Programowanie 99 utworów, 
Odtwarzanie wielokrotne/losowe/zaprogr., 
Szybkie odtwarzanie do przodu/do tyłu

• Obsługa znaczników ID3
• Sposób ładowania: Gniazdo
• Kodowanie MP3: 8–320 kb/s oraz VBR
• Prędkość przepływu danych WMA: 16–128 kb/s
• Tryb odtwarzania z dysku twardego: Album, 

Gatunek, Lista odtwarzania, Wszystkie utwory, 
Ten sam wykonawca, Ten sam gatunek, Utwory 
nieskompresowane

• Tryb transmisji strum. z dysku twardego: „My 
Room, My Music”, „Music Follows Me” 
(Podążająca muzyka), Bezprzew. transmisja Wi-Fi 
do 5 stacji, „Music Broadcast” (Nadawanie 
muzyki)

Nagrywanie audio
• Nośnik nagrywania: HDD
• Prędkość nagrywania: 1 x, 4 x
• Szybkość przesyłu: 128, 160 kb/s
• Format pliku audio: MP3

Nośnik pamięci
• Pojemność pamięci wewnętrznej: 40 GB

Tuner/odbiór/transmisja
• Pasma tunera: UKF
• Automatyczne dostrajanie cyfrowe
• Automatyczny zapis stacji
• Liczba zaprogramowanych kanałów: 40

Możliwości połączeń
• Wejście audio typu cinch: Analogowe wejście 

AUX (centrum/stacja)
• Wyjście audio cinch: Wyjście analogowe 

(centrum)
• Inne połączenia: Ethernet
• Słuchawki: 3,5 mm
• Połączenia bezprzewodowe: Bezprzewodowa sieć 

LAN (802.11g)
• Antena: Dipol FM
• Bezprzew. uniwer. funkcja Plug & Play: Włączone
• Zasilanie: 220 V, 50 Hz

Wygoda
• Podświetlenie
• Kolor podświetlenia: Biały
• Języki menu ekranowego (OSD): angielski, 

holenderski, francuski, niemiecki, włoski, 
hiszpański

• System zarządzania danymi cyfrowymi (Digital 
Content Management): Oprogramowanie DMM 
w zestawie

• zasilanie Eco Power Standby: 1 W
• Typ wyświetlacza: LCD
• Montaż naścienny / rzutowanie na sufit: 

Możliwość montażu naściennego

Akcesoria
• Przewody: Przewód Ethernet
• CD-ROM: Płyta instalacyjna CD-ROM
• Pilot zdalnego sterowania: Dwukierunkowy, 

wyświetlacz 6 linii, karta
• Baterie: 4 x AAA
• Karta gwarancyjna: Karta gwarancyjna

Wymiary
• Wymiary kartonu (SxGxW): 674 mm x 381 mm x 

376 mm
• Waga urządzenia: 11 9 kg
• Wymiary produktu (SxGxW): 608 mm x 175 mm 

x 303 mm (centrum) 360 mm x 128 mm x 
283 mm (stacja)

• Waga kartonu zbiorczego: 14 kg
•
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Dane techniczne

Data wydania 2009-01-22

Wersja: 15.1.21

12 NC: 9073 100 12626
EAN: 87 10895 88440 2

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia. 
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips 
Electronics N.V. lub własnością odpowiednich firm.

www.philips.com
WAC

Zalety p

Bezprzew
Dzięki bezp
przechowyw
urządzeniu
można słuc
jednocześn
muzycznyc
słuchać mu
koniecznoś
odtwarzani
jednoczesn
wszystkich 
członkowie 
zapisanej k
wyposażon
stację.

Dysk twa
Dysk tward
przechowyw
muzycznyc
750 płyt CD
natomiast n
odtwarzani

Uniwersa
Universal P
umożliwiają
wyposażon
odbierania 
centrum m
metodą pro
Universal P
można łatw
multimedia
zawartości.

2-kierunk
Dwukierunk
dla osób na
Dzięki wyśw
uporządkow
wykonawcy
szybkie prz
być wygodn
wyjątkowe 

Superdźw
Super Soun
panelowy o
zastosowan
uzyskać wy

* Windows je
handlowym
i/lub innych

* Pojemność 
S700/2

roduktu

odowa t
rzewodowe
anie dużyc

 audio nie je
hać ulubion
ie ciągłym s
h. Dzięki fu
zyki, przech
ci ponowneg
a. Funkcja M
e nadawani
stacji. Z fun
rodziny mo
olekcji w ka
ym w Bezpr

rdy 40 GB
y o pojemn
anie dużej

h. Z łatwośc
! Wyjątkow
a niemal je
e muzyki.

lne Plug 
lug & Play t
cy podłącza

ego w interf
lub wysyłan
uzycznym in
stego połąc
lug & Play. 
o podłączy
lnych w celu

owy pilot
owy pilot P
wigujących 
ietlanym w
anym wed

, gatunku lu
eszukiwani
ie obsługiw
rezultaty.

ięk
d Panel to i
 niewielkich
iu najnowo
soką jakość

st znakiem ha
 firmy Microso
 krajach.
rzeczywista pa
ransmisja
j transmisji pobieranie i 
h plików muzycznych w 
st konieczne. Zamiast tego 
ych utworów przesyłanych 
trumieniem do wszystkich stacji 
nkcji Music Follows Me można 
odząc z pokoju do pokoju, bez 
o uruchamiania nawigacji i 
usic Broadcast umożliwia 

e wybranej muzyki z centrum do 
kcją My Room My Music wszyscy 
gą słuchać wybranej muzyki z 
żdym pomieszczeniu 
zewodowe centrum muzyczne lub 

 / 750 płyt CD
ości 40 GB umożliwia 
 ilości cyfrowych plików 
ią mieści się na nim zawartość aż 
a prędkość nagrywania pozwala 

dnoczesne przegrywanie i 

& Play
o standard branżowy 
nie do dowolnego urządzenia 
ejs Universal Plug & Play w celu 
ia muzyki. W bezprzewodowym 
terfejs ten jest standardową 
zenia z innymi urządzeniami 
Dzięki temu centrum muzyczne 
ć do innych urządzeń 
 odbierania lub wysyłania ich 

 zdalnego sterowania
hilipsa to prawdziwe wybawienie 
po setkach plików muzycznych. 
 sześciu liniach informacjom 
ług listy odtwarzania, albumu, 
b utworu, umożliwia proste i 
e dużej ilości plików. Pilot może 
any jedną ręką i gwarantuje 

nnowacyjny, płaski głośnik 
 rozmiarach, w którym dzięki 
cześniejszej technologii udało się 
 dźwięku w pełnym zakresie.

ndlowym lub zastrzeżonym znakiem 
ft Corporation w Stanach Zjednoczonych 

mięci jest mniejsza
2

http://www.philips.com

