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Dźwięk
• Moc wyjściowa: Moc muzyczna 2x20 W
• Funkcje poprawy dźwięku: 4 tryby cyfrowej 

korekcji dźwięku, 3-stop. dynamiczne 
wzmocnienie basów

Głośniki
• Główny głośnik: Niskotonowy 4 cale, Zest. gł. z 

syst. Bass Reflex, Pełnozakresowy

Odtwarzanie audio
• technologia magnetofonów kasetowych: 

Mechaniczna
• Tryby odtwarzania kasety: Odtwarzanie ciągłe
• Odtwarzane nośniki: płyta CD, CD-R, CD-RW, 

MP3-CD
• Tryby odtwarzania płyt: Programowanie 40 

ścieżek, Odtw. wielokr./ścieżki/płyty/prog., 
Odtwarzanie w kolejności losowej

• Sposób ładowania: Trzypłytowy karuzelowy 
zmieniacz CD

• Liczba magnetofonów: 2
• Ilość płyt: 3

Nagrywanie audio
• Funkcje dotyczące nagryw. na kasecie: 

automatyczny poziom nagrywania, 
zsynchronizowane nagrywanie z CD

Tuner/odbiór/transmisja
• Automatyczne dostrajanie cyfrowe
• Pamięć stacji: 40
• Pasma tunera: UKF Stereo, ŚR.
• Funkcje i cechy dotyczące tunera: Automatyczny 

zapis stacji, Łatwa konfiguracja (Plug & Play)

Możliwości połączeń
• Słuchawki: 3,5 mm
• Inne połączenia: Antena zakresu UKF, Antena 

zakresu fal ŚR.

Wygoda
• Budzenie: Budzenie nagraniem z płyty CD, 

Budzenie radiem, Wyłącznik czasowy
• Zegar: Na wyświetlaczu głównym
• Typ wyświetlacza: FTD
• zasilanie Eco Power Standby: 1 W
• Wskaźniki: Tryb PRZYCIEMNIONY

Akcesoria
• Akcesoria w zestawie: Przewód zasilający 

sieciowy, Antena zakresu UKF/ŚR., Podręcznik 
użytkownika

• Pilot zdalnego sterowania: 21-przyciskowy

Wymiary
• Wymiary głośnika głównego (szer. x wys. x gł.): 

200 x 310 x 235 mm
• Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 

615 x 414 x 417 mm
• Wymiary zestawu (szer. x wys. x gł.): 

265 x 310 x 330 mm
• Waga wraz z opakowaniem: 13 kg

Zasilanie
• Zasilanie: 200–240 V, 50 Hz
• Pobór mocy w trybie gotowości: < 1 W
•

Miniwieża Hi-Fi
MP3  

Dane techniczne

Data wydania 2007-12-07

Wersja: 3.0

12 NC: 9073 100 12134
EAN: 87 10895 85248 7

© 2007 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
FWM

Zalety p

2x10 W R

Głośnik B

Zmieniac

30 godzin

Magnetof

Cyfrowa 
Funkcja cyf
wstępnie za
jazz, rock, p
zoptymalizo
stylów muz
korekcji gra
balansu dźw
mających n
precyzyjnem
gatunku mu
czerpać ma

Dynamic
Dynamiczn
robiące duż
muzycznym
niskiego do
przycisku! U
powoduje z
częstotliwoś
włączyć dyn
słuchać peł
15/22

roduktu

MS / 2x2

ass Refle

z na 3 pły

 muzyki 

on dwuka

korekcja 
rowej korek
programow
op i muzyk
wanie zak

ycznych. Ka
ficznej w ce
ięku i uwy

ajwiększe z
u dostosow
zycznego, 
ksymalną p

zne wzmo
e wzmocnie
e wrażenie
 w całym z

 wysokiego 
stawienie 

azwyczaj u
ci dźwięku.
amiczne w

nego dźwięk
0 W mocy muzycznej

x

ty CD WMA/MP3

MP3-CD

setowy

dźwięku (DSCl)
cji dźwięku oferuje wybór 
anych ustawień korektora — 
a klasyczna — pozwalających na 
resów częstotliwości dla różnych 
żdy tryb wykorzystuje technologię 
lu automatycznego dostrojenia 

datnienia jego częstotliwości 
naczenie w danym stylu. Dzięki 
aniu balansu dźwięku do 

funkcja korekcji dźwięku pozwala 
rzyjemność ze słuchania muzyki.

cnienie basów
nie tonów niskich (DBB) to 
 uwydatnienie basów w nagraniu 
akresie ustawień głośności — od 
— za jednym naciśnięciem 
głośności na niskim poziomie 
tratę dolnych niskotonowych 
 Aby do tego nie dopuścić, można 
zmocnienie basów, które pozwala 
u nawet po ściszeniu.

http://www.philips.com

