
Ο ήχος αποκτά σχήµα
Ο ήχος αποκτά σχήµα και προσθέτει µια νέα διάσταση στην ηχητική σας απόλαυση. . Ο 
απρόσµενα "γεµάτος" ήχος θα σας ξαφνιάσει. Ένα µικρό αλλά δυναµικό θαύµα που συµπληρώνει 
τον προσωπικό σας χώρο.ικό σας χώρο.

Νέα διάσταση εµπειρίας ήχου
• Μοναδική και πρωτοποριακή, 'απαλή' σχεδίαση
• Μικρό εµβαδόν για όλους τους χώρους
• Κοµψό περίβληµα από αλουµίνιο

Απροσδόκητη ισχύς
• Ενσωµατωµένα ηχεία µε XSL Acoustics για δυναµικό ήχο
• Η ∆υναµική ενίσχυση µπάσων παρέχει πιο πλούσια και δυνατά µπάσα

Εύκολο στο χρήση
• Οθόνη αφής για εύκολη αναζήτηση
• Ψηφιακός συντονισµός µε προεπιλογές
• Μηχανοκίνητη εισαγωγή CD για άνετη πρόσβαση
• Τηλεχειριστήριο
∆υναµ ενίσχ µπάσων φορ ηχοσυστήµ µε CD PSS010
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ι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς 
ροειδοποίηση.
α εµπορικά σήµατα ανήκουν στην Koninklijke Philips 
lectronics N.V. ή στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες.
 2005 Koninklijke Philips Electronics N.V.
ε την επιφύλαξη παντός δικαιώµατος.
ww.philips.com
Ήχος
• Μπροστινά ηχεία: 2
• Βελτίωση ηχείων: Αποσπώµενες υφασµάτινες 

γρίλιες
• Τύποι ηχείων: Σύστηµα ηχείων µε ανάκλαση 

µπάσων
• Τύπος µαγνήτη: Νεοδυµίου
• Ισχύς εξόδου (RMS): 2X2 W+4 W
• Βελτιώσεις ήχου: Προηγµένο ηχοσύστηµα, 

∆υναµική ενίσχυση µπάσων
• Σύστηµα ήχου: Στερεοφωνικό
• Έλεγχος έντασης: ψηφιακός
• Γούφερ: 1 ίντσα

Αναπαραγωγή ήχου
• Μέσα αναπαραγωγής: CD, CD-R, CD-RW
• Τρόποι λειτουργίας αναπαρ. δίσκου: Γρήγορη 

προώθηση/κίνηση πίσω, Αναζήτηση επόµ./
προηγούµ. κοµµατιού, Επανάληψη 
αναπαραγωγής, Λειτουργία Shuffle

• Τύπος τοποθέτησης: Μηχανοκίνητος
• Προγραµµατιζόµενα κοµµάτια: 20

∆έκτης/λήψη/µετάδοση
• Κεραία: Κεραία FM
• Τοποθεσία κεραίας: Εξωτερική
• Αυτόµατος ψηφιακός συντονισµός: ναι
• Ζώνες δέκτη: FM

Συνδεσιµότητα
• Είσοδος DC: 10 V
• Ακουστικά: 3,5 χιλ.

Ευκολία
• Οπίσθιος φωτισµός: ναι
• Χρώµα οπίσθιου φωτισµού: Μπλε
• Ρολόι/έκδοση: Ψηφιακή
• Ψηφία οθόνης: 7
• Βελτιώσεις οθόνης: Ρύθµιση φωτεινότητας, 

Ένδειξη λειτουργιών, Έλεγχος µε οθόνη αφής
• Τύπος οθόνης: Οθόνη Υγρών Κρυστάλλων

Αξεσουάρ
• Τροφοδοτικό AC/DC
• Παρεχόµενα εξαρτήµατα: Εγχειρίδιο χρήσεως, 

Πιστοποιητικό εγγύησης
• Τηλεχειριστήριο: 17 πλήκτρα

∆ιαστάσεις
• ∆ιαστάσεις συσκευασίας (Π x Υ x Β): 

413 x 278 x 313 χιλ.
• ∆ιαστάσεις προϊόντος (Π x Υ x Β): 

213 x 17" x 213 χιλ.
• Βάρος: 3,4 κ.
• Βάρος µε την συσκευασία: 4,4 κ.

Τάση
• Τύπος µετασχηµατιστή: 10 V 1200 mA
•
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εχνολογία XSL Acoustics
πολαύστε ήχο µε αληθινή ένταση και δυνατά µπάσα 
έσα από το ShoqBox µε XSL Acoustics. Συνδυασµός 
ντονων, κρυστάλλινων πρίµων και ήχου µεσαίου 
ύρους µε ελαστικά, δυνατά µπάσα. Η καινοτόµος 
ρήση high-tech υλικών όπως ένας κώνος τιτανίου και 
νας µαγνήτης νεοδυµίου εξασφαλίζει ήχο στην 
ιπλάσια σχεδόν ισχύ απ' ό, τι ένα παραδοσιακό ηχείο 
ου ίδιου µεγέθους. Ο ακριβής συντονισµός µεταξύ του 
χείου, της µικρής ακουστικής αρχιτεκτονικής και του 
υκλώµατος διασφαλίζει εξαιρετικά δυναµικό ήχο και 
ελτιώνει την απόδοση των µπάσων ακόµα και από το 
ικρότερο ηχείο.

θόνη αφής
 Έλεγχος οθόνης αφής σας δίνει τη δυνατότητα να 
λέγχετε τη συσκευή πατώντας τα κουµπιά στην οθόνη 
αι όχι κουµπιά στη συσκευή. Απλώς ενεργοποιήστε τη 
υσκευή και στην οθόνη LCD θα εµφανιστεί το 
εριβάλλον εργασίας της οθόνης αφής µε όλες τις 
πιλογές ελέγχου της συσκευής. Ο Έλεγχος οθόνης 
φής συνδυάζει την τεχνολογία της οθόνης LCD µε 
ισθητήρες πίεσης και έναν ισχυρό ψηφιακό 
ικροεπεξεργαστή. Όταν πιέζετε µε το δάχτυλό σας µια 
υγκεκριµένη περιοχή της οθόνης, το αντίστοιχο σήµα 
ποστέλλεται στον επεξεργαστή και αµέσως εκτελείται 
 αντίστοιχη εντολή.

ηφιακός συντονισµός µε προεπιλογές

ηχανοκίνητη εισαγωγή CD

υναµική ενίσχυση µπάσων
 ∆υναµική ενίσχυση µπάσων µεγιστοποιεί την µουσική 
πόλαυση, δίνοντας έµφαση στα µπάσα της µουσικής σε 
ποιοδήποτε επίπεδο έντασης - χαµηλό ή υψηλό – µε 
ο πάτηµα ενός κουµπιού! Οι τελικές συχνότητες 
πάσων συνήθως χάνονται όταν η ένταση είναι σε 
αµηλό επίπεδο. Για να µη συµβαίνει αυτό, η ∆υναµική 
νίσχυση µπάσων µπορεί να εναλλαχθεί για ενίσχυση 
ου επιπέδου των µπάσων, ώστε να απολαµβάνετε 
ταθερό ήχο ακόµα και όταν χαµηλώνετε την ένταση.

ηλεχειριστήριο

ικρό εµβαδόν

οναδική και πρωτοποριακή σχεδίαση

οµψό περίβληµα από αλουµίνιο
∆υναµ ενίσχ µπάσων φορ ηχοσυστήµ µε CD PSS010/00C

Τεχνικές προδιαγραφές Κύρια σηµεία προϊόντος


