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 µουσική απόλαυση και ελευθερία

000 της Philips σε κάθε δωµάτιο, µπορείτε να αναπαράγετε στη στιγµή τη 

µε ασύρµατη µετάδοση από το Music Center. Μπορείτε επίσης να αναπαράγετε 

ου GoGear ή του iPod χρησιµοποιώντας την προαιρετική βάση 2 σε 1.

όριστη ακρόαση - ασύρµατα
ρµατη µετάδοση µεταξύ µουσικού κέντρου και σταθµών
 Direct για αναπαραγωγή µουσικής MP3/WMA
ουργία αφύπνισης και χρονοδιακόπτη
η σύνδεσης για GoGear και iPod (προαιρετικά)
ρµατη µετάδοση από PC µέσω UPnP

η πλοήγηση και έλεγχος
ic Follows Me: µεταφέρετε τη µουσική σας σε όλα τα δωµάτια
ic Broadcast για ταυτόχρονη αναπαραγωγή σε όλους τους σταθµούς

ση ποιοτικού ήχου
r Sound Panel για καθαρό και βαθύ ήχο µπάσων
ιακός ενισχυτής Class D για ποιοτική απόδοση ήχου
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Ήχος
• Ρυθµίσεις ισοσταθµιστής: Κλασική, Τζαζ, Neutral, 

Ποπ, Ροκ, Techno
• Ισχύς: (20) W
• Ισχύς: Ισχύς 10W + 10W
• Ενίσχυση ήχου: ∆υναµική ενίσχυση µπάσων 3 

βηµάτων, Ισοσταθµιστής, Incredible Surround, 
Έλεγχος πρίµων και µπάσων, Έξυπνος 
ισοσταθµιστής

• Τύπος: Ηχεία Super Sound Panel
• Έλεγχος έντασης: Πλήκτρα ελέγ. αύξησης/

µείωσης έντασης

Ηχεία
• Ενσωµατωµένα ηχεία: 2
• Τύποι ηχείων: Ενσωµατωµένο υπογούφερ, Super 

Sound Panel, Μη αποσπώµενο

Αναπαραγωγή ήχου
• Φορµά συµπίεσης: MP3, PCM, WMA
• Λειτουργία αναπαραγωγής σκληρού δίσκου: 

Άλµπουµ, Είδος, Λίστα αναπαραγωγής, Όλα τα 
κοµµάτια, Ίδιος καλλιτέχνης, Ίδιο είδος, Μη 
συµπιεσµένα κοµµάτια

• Λειτουργία συνεχούς ροής σκληρού δίσκου: 
Συνεχής ροή Wi-Fi σε 5 σταθµούς, "My Room, My 
Music", "Music Follows Me", "Music Broadcast"

• Υποστήριξη ID3-tag
• Συχνότητες δειγµατοληψίας: 8-48 kHz (MP3)

∆έκτης/Λήψη/Μετάδοση
• Αυτόµατος ψηφιακός συντονισµός
• Αυτόµατη αποθήκευση
• Αριθµός προρυθµισµένων καναλιών: 50
• Ζώνες δέκτη: FM

Συνδεσιµότητα
• Κεραία: ∆ιπολική FM
• Είσοδος ήχου τύπου cinch: Αναλογική AUX 

(Κέντρο/Σταθµός)
• Είσοδος Aux: Είσοδος
• Ακουστικά: 3,5 χιλ.
• Ρεύµα: 220 V 50 Hz
• Ασύρµατες συνδέσεις: Ασύρµατο LAN (802,11g)
• Ασύρµατο Universal Plug & Play: Ενεργοποιηµένη
• Ενσύρµατο LAN: 1 Ethernet (RJ 45)

Ευκολία
• Οπίσθιος φωτισµός
• Χρώµα οπίσθιου φωτισµού: Λευκή
• Τύπος οθόνης: LCD, 128 x 96 dot matrix, 48 mm 

x 42 mm (Σταθµός)
• Eco Power Standby: 1 watt
• Υποδοχή ακουστικών
• Γλώσσες προβολής επί της οθόνης: Ολλανδικά, 

Αγγλικά, Γαλλικά, Γερµανικά, Ιταλικά, Ισπανικά
• Τηλεχειριστήριο: 1 κατεύθυνσης
• Ένδειξη ισχύος σήµατος
• ∆υνατότητα ανάρτησης σε τοίχο/ ταβάνι: Με 

δυνατότητα ανάρτησης σε τοίχο
• Digital Content Management: Περιλαµβάνεται 

λογισµικό WADM

Αξεσουάρ
• Μπαταρίες: 2 AA
• Τηλεχειριστήριο: Τηλεχειριστήριο 1 κατεύθυνσης
• Κάρτα εγγύησης: Κάρτα εγγύησης
• Καλώδια: Καλώδιο Ethernet
• CD-ROM: CD-ROM εγκατάστασης και λογισµικό 

WADM

∆ιαστάσεις
• ∆ιαστάσεις συσκευασίας (ΠxΒxΥ): 422 χιλ. x 201 

χιλ. x 349 χιλ.
• Βάρος κύριας συσκευασίας: 5,1 κ.
• ∆ιαστάσεις προϊόντος (ΠxΒxΥ): 360 χιλ. x 128 

χιλ. x 283 χιλ.
• Βάρος συσκευής: 4,2 κ.
•
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