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Ljud
• Uteffekt: 2x100 watt musikeffekt
• Uteffekt (RMS): 2 x 50 W
• Ljudförbättring: Incredible Surround, Digital 

ljudkontroll 4 lägen, DBB (Dynamic Bass Boost)

Högtalare
• Huvudhögtalare: 2-vägs, Basreflexhögtalare, 4 

tums woofer, Piezo tweeter, Löstagbara 
högtalargaller

Ljuduppspelning
• Uppspelningsmedia: CD, CD-R, CD-RW, MP3-

CD-skiva, WMA-CD
• Skivuppspelningslägen: Programmerbar för 20 

spår, Repetera/en/alla/program, Blandad 
uppspelning

• Typ av laddare: Toppmatad
• Kassettdäcksteknik: Logik
• Kassettuppspelningslägen: Elektronisk 

hastighetskontroll, fullständigt automatiskt stopp, 
Räkneverk för kassett

• ID3 Tag Support

Ljudinspelning
• Inspelningsmedia: Kassett
• Bandinspelningsförbättring: Synkroniserad insp. av 

CD till band, Timer för inspelning från mottagare, 
Automatisk inspelningsnivå

Mottagare/mottagning/överföring
• Radioband: FM-stereo, MW

• Automatisk digital kanalsökning
• RDS: Stationsnamn, Radio-text, RDS-klocka
• Kanalförinställningar: 40
• Mottagarförbättringar: Autospara

Anslutningar
• Aux-in: Line-in
• Hörlur: 3,5 mm
• Andra anslutningar: FM-antenn, MW-antenn
• USB: USB-värd

Praktiskt
• Larm: CD-larm, Radiolarm/radioväckning, 

Bandlarm, Insomningsfunktion
• Klocka: På huvudskärmen
• Eco Power-vänteläge: 1 watt
• Skärmtyp: VFD-display

Tillbehör
• Tillbehör: FM/MW-antenn
• Fjärrkontroll: 21-tangenter

Storlek
• Utrustningens mått (B x H x D): 

175 x 252 x 305 mm
• Huvudhögtalarens mått (B x H x D): 

170 x 252 x 214 mm
• Förpackningens mått (B x H x D): 

528 x 351 x 400 mm
• Vikt inkl. förpackning: 10 8 kg
•

Micro-Hi Fi-system
MP3/WMA  

Specifikationer

Publiceringsdatum 2007-
12-07

Version: 3.0

12 NC: 9073 100 13092
EAN: 87 10895 93816 7

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående 
meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips 
Electronics N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com
MCM

Produkt

USB Dire
Anslut bara
Digital mus
dela dina fa

Incredibl
Incredible S
dramatiskt 
i ljudet. Me
fasförskjutn
ljudet från v
båda högta
leder till bä
ljuddimensi
att uppleva
bredare ljud

Digital lju
Med digital
Jazz, Rock, 
optimera fr
varje läge a
automatisk
viktigaste lj
digital ljudk
musiken ge
passar för d

DBB (Dy
Med DBB (
musikupple
basen i alla
lägsta basfr
volymer. Fö
att basen fö
när du skru

* Musik med 
720/12

fördelar

ct för MP
 enheten till
ik spelas up
voriter med

e Surroun
urround™ 
förstärker lj
d den allra 
ingen, kan 
änster till h
larna tycks 
ttre stereoe
oner. Incred
 ett totalt su
, utan att d

dkontrol
 ljudkontroll
Pop och Cla
ekvensomfå
nvänds gra
t justera ljud
udfrekvense
ontroll får d
nom att fin
en musik d

namic Ba
Dynamic Ba
velsen med
 volyminstä
ekvenserna
r att motve
rstärks och
var ned vol

Digital Right M
3-/WMA-musik
 USB-porten i Philips Hi-Fi-system. 
p direkt från enheten. Nu kan du 
 familj och vänner.

d™
är en ljudteknik från Philips som 
udfältet så att du kan försjunka in 
bästa elektroniska 
Incredible Surround™ blanda 
öger så att avståndet mellan de 
bli större. Den ökade bredden 
ffekt och skapar mer naturliga 
ible Surround™ ger dig möjlighet 
rroundljud med större djup och 
u behöver använda fler högtalare.

l
 får du ett urval förinställningar – 
ssic – som du kan använda till att 
nget för olika musikstilar. För 
fisk frekvenskorrigering för att 
balansen och förstärka de 
rna i den valda musikstilen. Med 
u enkelt ut mesta möjliga av 
justera ljudbalansen så att den 
u spelar.

ss Boost)
ss Boost) maximerar du 

 en knapptryckning och tydliggör 
llningar – från lågt till högt. De 
 går ofta förlorade vid låga 
rka detta kan du ställa in DBB så 
 du kan njuta av ett rikt ljud även 
ymen.

anagement kan inte användas.

http://www.philips.com

