Philips
CD-soundmachine met
Dynamic Bass Boost

• MP3

AZ1038

Alles-in-een, MP3-muziek met
een dieper bass-geluid
U geniet van de eenvoudige dingen in het leven en u houdt het graag ongecompliceerd.
Dankzij de gebruiksvriendelijke functies van de gestroomlijnde, draagbare AZ1038 kunt u
genieten van uw favoriete muziek met een dieper bass-geluid.
Geniet van uw muziek vanaf verschillende bronnen
• MP3-CD-weergave betekent dat MP3's worden afgespeeld als een normale audio-CD.
• Compatibel met CD-R en CD-RW
• FM/MW-stereotuner
Nog betere bass-prestaties
• Dynamic Bass Boost voor een diep, indrukwekkend geluid
Eenvoudig te gebruiken
• Geheugen voor 20 CD-nummers
• Multifunctioneel LCD-scherm
• Stereohoofdtelefoonaansluiting

AZ1038/12

CD-soundmachine met Dynamic Bass Boost
MP3

Specificaties
Audio afspelen

• Ladertype: Bovenzijde
• Media afspelen: CD, CD-R, CD-RW afspelen, MP3CD
• Discafspeelmodi: Snel vooruit-/achteruitspoelen,
Volgende/vorige nummer zoeken, Afspelen
herhalen
• Programmeerbare nummers: 20

Tuner/ontvangst/transmissie
• Radioband: FM, MW
• Antenne: FM-antenne

Geluid
•
•
•
•

Uitgangsvermogen (RMS): 2 x 1 W
Geluidsverbetering: Dynamic Bass Boost
Geluidssysteem: Stereo
Volumeregeling: Roterend

Gemak

• Schermtype: LCD

Kenmerken
Connectiviteit

• Hoofdtelefoon: 3,5 mm

Vermogen
•
•
•
•

Batterijtype: LR14
Batterijvoltage: 1,5 V
Netspanning
Aantal batterijen: 6

Accessoires

• Meegeleverde accessoires: AC-netsnoer,
Gebruiksaanwijzing, Garantiecertificaat

Afmetingen

• Afmetingen van verpakking (B x H x D):
325 x 180 x 280 mm
• Afmetingen van product (B x H x D):
290 x 143 x 240 mm
• Gewicht: 1,62 kg
• Gewicht (incl. verpakking): 2,32 kg
•

MP3-CD-weergave

MP3 staat voor 'MPEG 1 Audio layer-3'. MP3 is een
revolutionaire compressietechnologie waarmee
grote digitale muziekbestanden tot 10 keer kleiner
kunnen worden gemaakt, zonder dat dit de
geluidskwaliteit drastisch vermindert. MP3 is de
audiocompressienorm voor het internet geworden
waarmee snel en eenvoudig audiobestanden worden
uitgewisseld.

Compatibel met CD-R/RW

Als uw audio-set compatibel is met CD-RW, kunnen
hier zowel CD-R- als CD-RW-discs op worden
afgespeeld. Op CD-R-discs kan slechts eenmaal
worden opgenomen en deze kunnen worden
afgespeeld op iedere audio CD-speler. Op CD-RWdiscs kan meerdere malen worden opgenomen en
deze kunnen alleen worden afgespeeld op
compatibele audio-CD-spelers. De laser pick-up en
CD-decodercircuits van spelers die compatibel zijn
met CD-RW zijn speciaal ontworpen om de speciale
opnamelaag van de faseverandering op de audio-CDRW te lezen, zodat u altijd uw eigen discs kunt
afspelen op uw audio-CD-systeem.

Dynamic Bass Boost

Met Dynamic Bass Boost kunt u maximaal van uw
muziek genieten. Breng met één druk op de knop de
bass naar de voorgrond, ongeacht of het volume
hoog of laag staat! De laagste bass-frequenties gaan
bij een laag volume meestal verloren. Als u dit wilt
tegengaan, kan Dynamic Bass Boost worden
aangezet om het bass-niveau op te voeren. Zo kunt
u van een consistent geluid genieten, zelfs wanneer u
het volume lager zet.

Multifunctioneel LCD-scherm
Multifunctioneel LCD-scherm

Stereohoofdtelefoonaansluiting
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