
igitální hudba s připojením USB Di
D rect
v dokonalém stylu a se skvělým zvukem
Tento systém byl vytvořen speciálně pro ty, kdo vyžadují tu nejlepší technologii a styl. 
Vyznačuje se kvalitou a důmyslnou konstrukcí. S připojením USB Direct můžete 

přehrávat a dálkově ovládat soubory MP3/WMA ze svého přenosného přehrávače.

Trvalé potěšení z poslechu
• Vychutnejte si hudbu ve formátu MP3/WMA přímo z přenosných zařízení USB.
• Přehrává hudbu ve formátu MP3/WMA-CD, CD a CD-RW

Obohaťte svůj zvukový zážitek
• Technologie Incredible Surround™ – dokonalejší vnímání zvuku
• Optimalizované nastavení pro různé styly hudby Digital Sound Control
• Funkce Dynamic Bass Boost zajišťuje hluboké a výrazné basy
• Zvukový výkon 2x50 W (RMS) a 2x100 W hudebního výkonu

Začněte den podle sebe
• Budík a časovač vypnutí
• Digitální tuner disponuje 40 předvolbami pro zvýšení komfortu obsluhy

• Magnetofon s elektronickým ovládáním

Zdokonalený zvuk i vzhled
• Elegantní reprosoustavy
Philips
Hi-Fi mikrosystém

MP3/WMA
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Zvuk
• Výstupní výkon: Hudební výkon 2 x 100 W
• Výstupní výkon (RMS): 2 x 50 W
• Vylepšení zvuku: Incredible Surround, 4 režimy 

nastavení zvuku DSC, Dynamic Bass Boost

Reproduktory
• Hlavní reproduktor: Dvoupásmové, 

Reproduktory Bass Reflex, 10cm basový 
reproduktor, Piezo. výškový reproduktor, 
Odnímatelné mřížky reproduktorů

Přehrávání zvuku
• Média pro přehrávání: CD, CD-R, CD-RW, 

MP3-CD, WMA-CD
• Režimy přehrávání disků: Programovatelná 

paměť na 20 skladeb, Opakovat jednu skladbu/
vše/program, Náhodné přehrávání

• Typ zakládání: Horní
• Technologie kazetového magnetofonu: Logic
• Režimy přehrávání kazety: Elektronické řízení 

rychlosti, Funkce autostop, Počitadlo pásky
• Podpora ID3 tagů: ano

Nahrávání zvuku
• Média pro nahrávání: Kazeta
• Vylepšení nahrávání na pásku: Synchronní 

nahrávání s diskem CD, Časovač pro nahrávání z 
tuneru, Automatická úroveň nahrávání

Tuner/příjem/vysílání
• Pásma tuneru: VKV stereo, SV

• Automatické digitální ladění: ano
• Systém RDS: Název stanice, Rádio Text, RDS 

Nastavení hodin
• Předvolby stanic: 40
• Vylepšení tuneru: Funkce Auto Store

Možnosti připojení
• Vstup Aux: Linkový vstup
• Sluchátka: 3,5 mm
• Další připojení: Anténa VKV, Anténa SV
• USB: Hostitelský port USB

Pohodlí
• Budíky: Buzení prostřednictvím disku CD, 

Buzení rádiem, Buzení kazetou, Časovač
• Hodiny: Na hlavním displeji
• Spotřeba v pohotovostním režimu: 1 W
• Typ displeje: Displej VFD

Příslušenství
• Dodávané příslušenství: Anténa VKV/SV
• Dálkové ovládání: 21 tlačítek

Rozměry
• Rozměry sady (Š x V x H): 175 x 252 x 305 mm
• Rozměry hlavního reproduktoru (Š x V x H): 

170 x 252 x 214 mm
• Rozměry balení (Š x V x H): 

528 x 351 x 400 mm
• Hmotnost včetně balení: 10,8 kg
•
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udba USB Direct
ednoduše připojte zařízení k portu USB na Hi-Fi 
ystému Philips. Digitální hudba se přehraje přímo ze 
ařízení. Nyní se můžete podělit o své oblíbené zážitky 
 rodinou a přáteli.

ncredible Surround™
echnologie Incredible Surround je technologie 
pracování zvuku vyvinutá společností Philips, která 
ýznamně rozšiřuje zvukové pole a zlepšuje prostorový 
jem. Důmyslným využitím elektronického posunu fází 
měšuje zvuky levého a pravého kanálu způsobem, 
terý zajišťuje zvětšení virtuální vzdálenosti mezi 
říslušnými dvěma reproduktory. Toto rozšíření zvyšuje 
tereofonní efekt a vytváří přirozenější reprodukci 
vuku. Technologie Incredible Surround poskytuje 
okonalý prostorový zvuk s větší hloubkou a šířkou bez 
oužití dalších reproduktorů.

igital Sound Control
igitální nastavení zvuku DSC nabízí výběr nastavení 
vuku Jazz, Rock, Pop a Classic, které můžete použít 
ro optimalizaci frekvenčního rozsahu různých 
udebních stylů. Jednotlivé režimy používají technologii 
rafického ekvalizéru k automatickému nastavení 
vuku tak, aby byly posíleny nejdůležitější frekvence 
vuku ve zvoleném hudebním stylu. Digitální nastavení 
vuku DSC vám umožňuje dosáhnout co nejlepší 
eprodukce hudby pomocí přesného nastavení 
vukových pásem, aby odpovídaly typu přehrávané 
udby.

ynamic Bass Boost
výraznění basů Dynamic Bass Boost zajišťuje 
aximální zážitek při poslechu hudby zvýrazněním 
asové složky v celém rozsahu nastavení hlasitosti – od 
ízké po vysokou – stačí jen stisknout tlačítko! 
eprodukce basových tónů s nízkými kmitočty je 
bvykle při nízké hlasitosti nevýrazná. Toto omezení lze 
otlačit zapnutím zvýraznění basů Dynamic Bass Boost, 
terá zvýší úroveň basů tak, aby byla zajištěna 
ptimální reprodukce i při snížení hlasitosti.

* Hudba se systémem správy digitálních oprávnění Digital Right není 
podporována.
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Specifikace Zvýraznění výrobku

Hi-Fi mikrosystém
MP3/WMA  


