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Posadnutí zvukom

Relaxujte so skvelou hudbou
Nalaďte sa na dokonalý zvuk v prekvapivo kompaktnom dizajne. Klasický hudobný 
mikrosystém Philips zdokonalí váš životný priestor a obohatí zážitok z počúvania hudby. Stačí 
stlačiť tlačidlo prehrávania a vychutnáte si dynamický basový zvuk, ktorý vyplní celú miestnosť.

Obohaťte svoj zvukový zážitok
• Prehrávajte CD, CD-R a CD-RW
• Dynamické zvýraznenie basov pre hlboký a vzrušujúci zvuk
• Kazetový prehrávač s funkciou Autostop
• Celkový výstupný výkon 4 W RMS

Začnite deň po svojom
• Funkcie časovača vypnutia a zapnutia
• Digitálne ladenie s predvolenými stanicami pre vyššie pohodlie

Vhodný všade, pre váš životný štýl
• Praktické diaľkové ovládanie pre extra pohodlie



 Prehrávajte CD, CD-R a CD-RW

Spoločnosť Philips je známa výrobou 
produktov, ktoré sú kompatibilné s veľkým 
množstvom diskov dostupných na trhu. Tento 
audio systém vám umožní vychutnávať si 
hudbu z diskov CD, CD-R a CD-RW. Jeden 
disk CD dokáže uchovať až 10 hodín hudby. 
CD-RW (kompatibilný s prepisovateľnými 
diskami CD) znamená, že váš audio systém 
dokáže prehrávať nahrávateľné disky CD (CD-
R) aj prepisovateľné disky CD (CD-RW). 
Disky CD-R je možné nahrať jeden raz a 
možno ich prehrávať na ľubovoľnom 
prehrávači CD, zatiaľ čo disky CD-RW je 
možné viacnásobne nahrávať a prepisovať a 
možno ich prehrávať len na kompatibilných 
prehrávačoch zvukových diskov CD.

Dynamické zvýraznenie basov

Dynamické zvýraznenie basov maximalizuje 
hudobný zážitok zdôraznením basového 
obsahu na všetkých nastaveniach hlasitosti - od 
nízkej po vysokú. Stačí jeden dotyk tlačidla! 
Spodné basové frekvencie sa bežne stratia, keď 
sa hlasitosť nastaví na nízku úroveň. Aby sa 
tomuto zabránilo, dynamické zvýraznenie 
basov možno prepnúť na podporné basové 
úrovne, takže si budete môcť užívať 
konzistentný zvuk aj v prípade, že znížite 
hlasitosť.

Kazetový prehrávač s funkciou Autostop

Kazetový prehrávač s funkciou Autostop

4 W RMS

Tento systém má celkový výstupný výkon 4 W 
RMS. RMS (Root Mean Square) znamená 
strednú kvadratickú hodnotu, čo je typické 
meranie zvukového výkonu, presnejšie 
elektrického výkonu prenášaného zo 
zvukového zosilňovača do reproduktora, ktorý 
sa meria vo wattoch. Množstvo elektrického 
výkonu privedeného do reproduktora a jeho 
citlivosť určujú dosahovaný zvukový výkon. 
Čím je wattový výkon vyšší, tým lepší zvukový 
výkon reproduktor dosahuje.

Časovač vypnutia a zapnutia

Množstvo budíkov ponúka široký výber 
spôsobov budenia. Tento rádiobudík Philips 
vás zobudí rádiom alebo klasickým bzučiakom. 
Časovač vypnutia umožňuje naprogramovať 

požadovanú dĺžku prehrávania hudby tak, aby 
zodpovedala vášmu bežnému času potrebnému 
na zaspávanie. Bez ohľadu na vaše nároky na 
rádiobudík – či už je to ranný bzučiak so 
stabilným tónom alebo počúvanie obľúbenej 
hudby pri zaspávaní, tento rádiobudík vám splní 
všetky želania.

Digitálne ladenie s prednastavením

Jednoducho si nalaďte stanicu, ktorú chcete 
predvoliť, stlačte a podržte tlačidlo predvoľby 
a jej frekvencia sa uloží. S predvoľbami 
rozhlasových staníc, ktoré môžete uložiť, 
získate jednoduchý prístup k rozhlasovým 
staniciam bez toho, aby ste museli príslušné 
frekvencie vždy naladiť manuálne.

Praktické diaľkové ovládanie

Vďaka praktickému diaľkovému ovládaniu, 
ktoré zvyšuje pohodlie pri používaní 
zariadenia, vám nezostáva nič iné, len sa v 
pokoji usadiť a relaxovať.
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Zvuk
• Výstupný výkon: 2 x 2 W RMS
• Ovlád. hlasitosti: nahor/nadol
• Vylepšenie zvuku: Dynamické zvýraznenie basov

Reproduktory
• Budiče reproduktorov: 3" basový reproduktor

Prehrávanie zvuku
• Prehrávané médiá: CD, CD-R, CD-RW
• Režimy prehrávania disku: opakovať/preskakovať/

programovať
• Technológia prehrávača kaziet: mechanický

Zvukový záznam
• Zapisovacie médium: kazeta
• Zdokonalenie nahrávania na pásku: Synchroniz. 

spustenie nahrávania CD

Tuner/Príjem/Vysielanie
• Pásma tunera: FM Stereo, MW
• Predvolené stanice: 20
• Anténa: FM fixná zvinutá anténa, anténa MW
• Zdokonalenie tunera: automatické digitálne ladenie

Pripojiteľnosť
• Výstup zvuku/videa: Slúchadlá (3,5 mm)
• Funkcia MP3 Link: 3,5 mm stereo vstup

Vybavenie a vlastnosti
• Typ vkladania: zvrchu
• Hodiny: na hlavnom displeji, časovač vypnutia
• Typ displeja: LCD displej
• Farba podsvietenia: modrá

Príslušenstvo
• Diaľkové ovládanie
• Iné: Anténa FM/MW, Manuál používateľa
• Záruka: Celosvetovo platný záručný list

Rozmery
• Hmotnosť brutto: 5.1 kg
• Rozmery hlavného reproduktoru (Š x H): 

134 x 152 mm
• Výška hlavného reproduktora: 230 mm
• Hĺbka hlavnej jednotky: 216 mm
• Šírka balenia: 370 mm
• Výška hlavnej jednotky: 233 mm
• Výška balenia: 270 mm
• Šírka hlavnej jednotky: 148 mm
• Hĺbka balenia: 326 mm
•
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