
uzică în format digital cu USB Direct
M
beneficiind de un stil sofisticat și un sunet de calitate

Proiectat special pentru cei care apreciază cele mai recente inovaţii stilistice și 

tehnologice, acest sistem inspiră fineţe și calitate. Cu funcţia USB Direct, puteţi reda și 

controla din telecomandă fișierele MP3/WMA de pe dispozitivul portabil.

Plăcerea neîngrădită a ascultării
• Savuraţi muzica în format MP3 sau WMA din dispozitivele dvs. USB portabile
• Redare muzică MP3/WMA-CD, CD și CD-RW

Pentru o experienţă audio mai bogată
• Incredible Surround™ pentru o experienţă audio de excepţie
• Oferă setări optimizate, în funcţie de stilul de muzică
• Dynamic Bass Boost, pentru un bas dramatic, mai profund
• 2x50 W RMS și 2x100 W putere muzicală

Începeţi ziua cum doriţi
• Timer cu funcţie sleep și de trezire
• Tunerul digital are 40 de presetări, pentru confort suplimentar
• Casetofon deck Logic

Sunet de calitate și aspect rafinat
• Boxe elegante, cu finisare de lemn
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Sunet
• Putere de ieșire: Putere muzicală de 2x100 W
• Putere de ieșire (RMS): 2 x 50 W
• Caracteristici superioare sunet: Incredible 

Surround, 4 moduri de control a sunetului, 
Dynamic Bass Boost

Boxe
• Difuzor principal: 2 căi, Sistem de boxe Bass 

Reflex, Woofer de 4", Tweeter piezo, Grile pt. 
boxe detașabile

Redare audio
• Medii de redare: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, 

WMA-CD
• Moduri redare disc: 20 de piese programabile, 

Repetare piesă/tot/program, Redare aleatorie
• Tip încărcător: Tabel de pagini
• Tehnologie Cassette Deck: Logic
• Moduri redare casetă: Control electronic viteză, 

Oprire automată completă, Contor pentru 
casetă

• Acceptă etichetă ID3

Înregistrare audio
• Înregistrare media: Casetă
• Caracteristici înregistrare: Înreg. sincroniz. de pe 

CD, Timer pt. înreg. prin tuner, Nivel automat 
înregistrare

Tuner/Recepţie/Transmisie
• Mărci de tunere: FM Stereo, MW

• Reglare automată digitală
• RDS: Nume post de radio, Radio Text, Reglare 

ceas prin RDS
• Setări prestabilite staţie: 40
• Caracteristici superioare tuner: Memorare 

automată

Conectivitate
• Intrare AUX: Intrare linie-in
• Căști: 3.5 mm
• Alte conexiuni: Antenă FM, Antenă MW
• USB: Port USB

Confort
• Alarme: Alarmă CD, Alarmă radio, Alarmă 

casetă, Timer Sleep
• Ceas: Pe afișajul principal
• Consum în regim Standby: 1 W
• Tip ecran: Afișaj VFD

Accesorii
• Accesorii incluse: Antenă FM/MW
• Telecomandă: 21 de taste

Dimensiuni
• Dimensiuni set (L x Î x A): 175 x 252 x 305 mm
• Dimensiuni boxă principală (L x Î x A): 

170 x 252 x 214 mm
• Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 

528 x 351 x 400 mm
• Greutate cu ambalaj inclus: 10,8 kg
•

R
C
H
r
m

I
I
c
e
a
d
d
s
s
v
f

C
T
n
f
m
C
p
c
m
d
d

D
D
f
o
v
f
p
c

edare muzică prin USB Direct
onectaţi memoria flash la portul USB al sistemului dvs. 
i-Fi Philips. Muzica dvs. stocată în format digital va fi 

edată direct din dispozitiv. Acum puteţi savura 
omentele preferate împreună cu familia și prietenii.

ncredible Surround™
ncredible Surround este o tehnologie audio de la Philips 
are mărește considerabil câmpul sonor și oferă o 
xperienţă audio incredibilă. Prin deplasarea electronică 
 fazei, Incredible Surround combină sunetele canalelor 
in stânga și dreapta, mărind virtual distanţa dintre cele 
ouă difuzoare. Cu cât distanţa este mai mare, cu atât 
e îmbunătăţește efectul stereo, creând o dimensiune a 
unetului mult mai naturală. Prin Incredible Surround, 
eţi cunoaște sunetul surround total, profund și amplu, 
ără să folosiţi difuzoare suplimentare.

ontrol digital pt. sunet
ehnologia Digital Sound Control vă permite să selectaţi 
iveluri presetate de redare a anumitor benzi de 
recvenţe, în funcţie de stilul muzicii. Puteţi alege între 
ai multe moduri: Optim, Jazz, Rock, Tehno, Pop sau 
lasic. Fiecare mod folosește o tehnologie de egalizare 
entru reglarea automată a balansului și amplificarea 
elor mai importante frecvenţe pentru respectivul stil de 
uzică. Digital Sound Control vă permite să vă bucuraţi 
in plin de muzica preferată, reglând balansul în funcţie 
e stilul de muzică ascultat.

ynamic Bass Boost
ynamic Bass Boost optimizează frecvenţele joase în 

uncţie de volum, prin simpla apăsare a unui buton. De 
bicei, frecvenţele joase ale basului se pierd când 
olumul este diminuat. Pentru a contracara acest efect, 
uncţia Dynamic Bass Boost amplifică nivelul basului, 
entru ca dvs. să vă puteţi bucura de un sunet 
onsistent chiar și atunci când reduceţi volumul.

Nu este suportată muzică cu Digital Right Management.
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Specificaţii tehnice Caracteristici principale produs
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