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• Kimenő teljesítmény: 2x10 watt zenei teljesítmény
• Hangkiemelés: Incredible Surround, Digitális 

hangszabályzás 4 üzemmód, Dinamikus 
mélyhangkiemelés

Hangszórók
• Fő hangszóró: 4"-es mélynyomó, Mélyhang-

kiemeléses hangszórórendszer

Hanglejátszás
• Adathordozók lejátszása: CD, CD-R, CD-RW, 

MP3-CD
• Lemezlejátszási módok: Ismétlés: egy/mind/

program, Véletlenszerű lejátszás, 10 
programozható MP3-CD-szám, 20 
programozható CD-szám

• Betöltő típus: Oldal teteje
• kazettaegységes technológia: Mechanikus
• Kazettalejátszási módok: Elektronikus 

sebességszabályozás

Hangfelvétel
• Adatrögzítő média: Szalag
• Fejlesztett kazettaátvétel: automatikus felvételi 

szint, CD-vel szinkronizált felvételindítás

Hangolóegység/Vétel/Adás
• Hangolási sávok: FM sztereó, MW

• Automatikus digitális hangolás
• Állomásbeállítások: 20
• Hangolás finomítása: Automatikus tárolás

Csatlakoztathatóság
• Egyéb csatlakozások: FM rögzített spirális antenna, 

MW antenna

Kényelem
• Ébresztők: CD-s ébresztés, Rádiós ébresztés, 

Elalváskapcsoló
• Óra: Fő kijelzőn
• Kijelző típusa: LCD
• Háttérfény színe: Narancs

Tartozékok
• Mellékelt tartozékok: AM antenna
• Távvezérlő: 21 gombos

Méretek
• Egység méretei (Sz x Ma x Mé): 

148 x 235 x 258 mm
• Főhangszóró mérete (Sz x Ma x Mé): 

142 x 235 x 212 mm
• Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 

446 x 312 x 342 mm
• Súly csomagolással együtt: 7,3 kg
•
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 a Philips hangzás-technológiája, 
elnagyítja a hangteret, hogy 
ásban. A legfejlettebb elektronikus 
sa segítségével az Incredible 
jobbról és a balról érkező 
angszóró között megnő a virtuális 
 távolság nagyban megnöveli a 
észetesebb hangdimenziót hoz 
round segítségével teljes térhatást 
agyobb a tér mélysége és 
gszórók használata nélkül.

ályzás
ályzás lehetővé teszi, hogy az 
ck, Pop és Classic beállítás 
lizálja a különböző zenei műfajok 
. Az egyes üzemmódok grafikus 
egítségével automatikusan 
enlítést, és erősítik az adott zenei 
hangfrekvenciákat. A digitális 
ontosan az éppen játszott zene 
gyenlítést, így a lehető legtöbbet 

ngkiemelés
kiemelés maximálisra növeli a 
 egyetlen gombnyomással képes 
ngtartalmát – bármilyen legyen is 
ly vagy magas! Az alsó szintű 
endszerint elvesznek a hangerő 
 mellett. Ennek ellensúlyozására 
kiemelés beállítható a 
lésére, így Ön következetes 
hangerő levétele esetén is.
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