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Vychutnajte si hudbu z MP3-CD 

tak, ako to máte radi
Elegantný krásavec v drevenej povrchovej úprave, kompaktný a štýlový kombinuje výkon 
a základné funkcie bez kompromisov, len si musíte sadnúť a vychutnať si hudbu tak, ako 
to máte radi

Dlhšie počúvanie, väčšie potešenie
• 10 hodín hudby MP3-CD

Obohaťte váš zvukový zážitok
• Incredible Surround™ pre zdokonalený zvukový zážitok
• Digital Sound Control optimálne nastavuje štýl hudby
• Dynamické zvýraznenie basov pre hlboký a vzrušujúci zvuk
• Hudobný výkon 2 x 15 W RMS/2 x 30 W

Začnite deň po svojom
• Časovač vypnutia a zapnutia
• Logický kazetový prehrávač
• Digitálne ladenie so 40 predvolenými stanicami pre vyššie pohodlie

Tiež znie ohromne
• Elegantné drevom obložené reproduktory
 



 10 hodín hudby MP3-CD
MP3 označuje „MPEG 1 Audio layer-3“.MP3 je 
revolučná technológia kompresie, pri ktorej sa 
môžu veľké súbory s digitálnou hudbou až 10-
násobne zmenšiť bez radikálneho zníženia 
kvality zvuku. MP3 sa stal bežným formátom 
kompresie zvuku používaným na webe, ktorý 
umožňuje rýchly a jednoduchý prenos 
zvukových súborov.

Incredible Surround™
Incredible Surround™ je zvuková technológia 
od spoločnosti Philips, ktorá výrazne zvyšuje 
zvukové pole, aby vás zvuk doslova obklopil. 
Použitím najmodernejšieho elektronického 
posúvania fáz zmiešava technológia Incredible 
Surround™ zvuky zľava a sprava tak, že sa 
zvýši virtuálna vzdialenosť medzi dvoma 
reproduktormi. Toto širšie pásmo výrazne 
zdokonalí stereofónny efekt a dodá zvuku 
prirodzenejší rozmer. Incredible Surround™ 
umožňuje zažiť úplne priestorový zvuk s 
väčšou hĺbkou a šírkou zvuku bez použitia 
dodatočných reproduktorov.

Digitálne ovládanie zvuku

Funkcia Digitálneho ovládania zvuku vám 
ponúka výber prednastavených ovládacích 
prvkov Jazz, Rock, Pop a Classic, pomocou 
ktorých môžete ovládať frekvenčné rozsahy 
pre rôzne hudobné štýly. Každý režim používa 
technológiu grafického vyrovnania, aby 
automaticky prispôsobil zvukovú rovnováhu a 
zlepšil najdôležitejšie zvukové frekvencie vo 
zvolenom zvukovom štýle. Digitálne ovládanie 
zvuku umožňuje vyťažiť z hudby maximum 
presným prispôsobením zvukovej rovnováhy 
tak, aby zodpovedala typu hudby, ktorý práve 
prehrávate.

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.
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• Automatické digitálne ladenie
Zvuk
• Výstupný výkon: Hudobný výkon 2 x 30 wattov
• Zlepšenie kvality zvuku: Incredible Surround, 4 

režimy digitálneho ovládania zvuku, Dynamické 
zvýraznenie basov

Reproduktory
• Hlavný reproduktor: 2-smerný, Systém repr. Bass 

Reflex, 4" basový reproduktor, Piezoelektrický 
výškový reproduktor, Odnímateľné mriežky na 
reproduktory

Prehrávanie zvuku
• Prehrávané médiá: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
• Režimy prehrávania disku: 20 programovateľných 

skladieb, Zopakovať jednu/všetky/program, 
Náhodné prehrávanie

• Podpora ID3 textu
• Typ zásobníka: Horná časť
• Technológia prehrávača kaziet: Logický
• Režimy prehrávania kazety: Electronická kontrola 

rýchlosti, Úplné automatické zastavenie, Počítadlo 
pásky

Zvukový záznam
• Zapisovacie médium: Kazeta
• Zdokonalenia nahrávania na pásku: Synchroniz. 

spustenie nahrávania CD, Časovač pre nahrávanie 
z tunera, Automatická úroveň nahrávania

Tuner/Príjem/Vysielanie

• RDS: Názov stanice, Rádio Text, Nastavenie hodín 
RDS

• Predvolené stanice: 40
• Upevnenia tuneru: FM Stereo, MW
• Zdokonalenia tuneru: Automatické ukladanie

Pripojiteľnosť
• Vstup Aux: Vstup
• Slúchadlo: 3,5 mm
• Iné pripojenia: FM anténa, Anténa MW

Vybavenie a vlastnosti
• Budíky: CD budík, Rádiobudík, Budenie kazetou, 
Časovač vypnutia

• Hodiny: Na hlavnom displeji
• Typ displeja: displej LCD
• Farba podsvietenia: Modré
• Ekonomické pohot. napájanie: 1 watt

Príslušenstvo
• Zahrnuté príslušenstvo: Anténa FM/MW
• Diaľkové ovládanie: 21 tlačidlové

Rozmery
• Rozmery súpravy (Š x V x H): 

148 x 235 x 258 mm
• Rozmery hlavného reproduktoru (Š x V x H): 

142 x 235 x 212 mm
• Rozmery balenia (Š x V x H): 342 x 312 x 446 mm
• Váha vrátane balenia: 8 43 kg
•
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