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Bezeten van muziek

Ontspan u met fantastische muziek
Omring uzelf met het fantastische geluid uit dit zeer compacte en uitermate stijlvolle 
klassieke hifi-microsysteem van Philips. De krachtige Dynamic Bass Boost geeft al uw 
nummers, of dit nu MP3's via USB Direct zijn of CD's, een extra dimensie.

Geniet van uw muziek vanaf meerdere bronnen
• MP3/WMA-CD, CD en CD-RW afspelen
• Directe weergave van MP3/WMA-muziek vanaf USB
• Digitaal afstemmen met voorkeurzenders voor extra gebruiksgemak

Geluid van topklasse
• Dynamic Bass Boost voor een diep, indrukwekkend geluid
• Digital Sound Control voor optimale muziekstijlinstellingen

Verrijk uw luisterervaring
• Totaal uitgangsvermogen van 10 W RMS



 MP3/WMA-CD, CD en CD-RW afspelen

Met audiocompressietechnologie kunnen 
grote digitale muziekbestanden tot 10 keer 
worden verkleind zonder dat de 
geluidskwaliteit drastisch verslechtert. MP3 en 
WMA zijn twee compressieformaten waarmee 
u een wereld aan muziek kunt afspelen op uw 
Philips-speler. Download MP3- of WMA-
nummers vanaf legale muziekwebsites op 
internet of rip uw audio-CD's naar MP3- of 
WMA-bestanden en breng deze over naar uw 
speler.

Directe aansluiting op USB

Met de directe weergave vanaf USB sluit u uw 
USB-apparaat gewoon aan op de USB-poort 
van uw Philips-apparaat om uw digitale muziek 
rechtstreeks vanaf het Philips-apparaat af te 
spelen.

Digitale tuner met voorkeurzenders

Stem af op de zender die u als voorkeurzender 
wilt instellen en houd de knop voor 
voorkeurzenders ingedrukt om de frequentie 
op te slaan. U kunt voorkeurzenders opslaan 
om snel naar uw favoriete radiozender gaan, 
zonder dat u steeds weer handmatig moet 
afstemmen op deze frequentie.

Dynamic Bass Boost

Met Dynamic Bass Boost kunt u maximaal van 
uw muziek genieten. Breng met één druk op de 
knop de bas naar de voorgrond, ongeacht of 
het volume hoog of laag staat! De laagste 
basfrequenties gaan bij een laag volume 
meestal verloren. Als u dit wilt tegengaan, kan 
Dynamic Bass Boost worden aangezet om het 
basniveau op te voeren. Zo kunt u van een 
consistent geluid genieten, zelfs wanneer u het 
volume lager zet.

Digital Sound Control

Digital Sound Control biedt de keuze uit de 
geluidsinstellingen Jazz, Rock, Pop en Classic. U 
kiest gewoon het optimale frequentiebereik 
voor uw muziek. De grafische equalizer past de 
balans altijd aan en hanteert de optimale 
frequenties voor de muziekstijl die u hebt 
ingesteld. Met Digital Sound Control geniet u 
optimaal van uw muziek, doordat de 
geluidsbalans wordt aangepast aan de muziek 
die u op dat moment afspeelt.

10 W RMS

Dit Philips muzieksysteem heeft een totaal 
uitgangsvermogen van 10 W RMS. RMS staat 
voor Root Mean Square, wat een veelgebruikte 
maat is voor audiovermogen, ofwel het 
elektrische vermogen dat van een 
audioversterker naar een luidspreker wordt 
overgebracht, gemeten in watt. De 
hoeveelheid elektrisch vermogen die wordt 
afgeleverd en de gevoeligheid van de 
luidspreker bepalen het gegenereerde 
geluidsvermogen. Hoe hoger het wattage, hoe 
groter het geluidsvermogen dat door de 
luidspreker wordt uitgezonden.
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Geluid
• Uitgangsvermogen: 2 x 5 W RMS
• Geluidsverbetering: Dynamic Bass Boost, Digital 

Sound Control 4 modi
• Volumeregeling: omhoog/omlaag

Luidsprekers
• Luidsprekerdrivers: 3 inch woofer

Audioweergave
• Media afspelen: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, 

WMA-CD
• Discafspeelmodi: Herhalen/shuffle/programmeren
• USB-modi voor directe weergave: Snel 

achteruitspoelen/snel vooruitspoelen, Spelen/
pauze, Vorige/volgende, Programma afspelen, 
Herhalen, Shuffle, Stoppen

Tuner/ontvangst/transmissie
• Tunerbereik: FM-stereo, MW
• Voorkeurzenders: 20
• Antenne: Vaste pigtail-antenne voor FM
• Tunerverbetering: Automatisch digitaal 

afstemmen, Automatisch scannen

Connectiviteit
• Audio/video-uitgang: Hoofdtelefoon (3,5 mm)
• MP3 Link: 3,5 mm stereo lijningangkabel

Gemak
• Alarmfuncties: CD-alarm, Radio-alarm
• Klok: Op het hoofdscherm, Sleeptimer
• Ladertype: Bovenzijde
• Schermtype: LCD-display
• Kleur van achtergrondverlichting: blauw

Accessoires
• Afstandsbediening
• Overig: FM/MW-antenne, Snelstartgids
• Gebruikershandleiding: Nederlands, meerdere 

talen
• Garantie: Boekje voor wereldwijde garantie

Afmetingen
• Brutogewicht: 4,75 kg
• Afmetingen van hoofdluidspreker (B x D): 

134 x 153 mm
• Hoogte van de hoofdluidspreker: 233 mm
• Diepte hoofdunit: 209 mm
• Breedte van de verpakking: 370 mm
• Hoogte hoofdunit: 231 mm
• Hoogte van de verpakking: 270 mm
• Breedte hoofdunit: 147 mm
• Diepte van de verpakking: 326 mm

Vermogen
• Stroomvoorziening: 100 - 240 V AC, 50/60 Hz
• Stroomvoorziening: 220 - 240 V
•
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