
 

 

Philips
CD Soundmachine

MP3-CD

AZ1046
Nautige muusikat kõikjal, 

kuhu lähete
Naudite lihtsaid asju elus ja hindate mugavust. Kompaktse ja kaasaskantava Philipsi CD-
mängijaga saate nautida oma lemmikmuusikat lihtsasti kasutatavate funktsioonide kaudu.

Parim kuulamiselamus
• Play MP3-CD, CD and CD-R/RW
• FM-/MW-tuuner raadio nautimiseks

Hõlpsalt kasutatav
• CD juhusliku muusikapala valik/programmeerimine/kordus muusika kohandatud nautimiseks
• MP3 Link kaasaskantavates seadmetes oleva muusika esitamiseks

Külluslik ja selge heli
• Dünaamiline bassivõimendi sügava ja dramaatilise heli jaoks



 Play MP3-CD, CD and CD-R/RW

MP3 tähistab süsteemi "MPEG 1 Audio layer-3". MP3 
on revolutsiooniline tihendustehnoloogia, millega 
saab suuri muusikafaile kuni 10 korda kahandada, 
halvendamata samas märkimisväärselt nende 
kvaliteeti. MP3 on saanud standardseks veebis 
kasutatavaks helitihendusvorminguks, mis võimaldab 
helifailide kiiret ja lihtsat edastamist.

Dünaamiline bassivõimendi

Dünaamiline bassivõimendi võimendab 
muusikaelamust, rõhutades muusika 
bassikomponenti kõigil helitugevustel vaid 
nupuvajutusega. Madala helitugevuse puhul kaob 
madalaima sagedusega bassiheli. Selle probleemi 
kõrvaldamiseks võite lülitada sisse dünaamilise 
bassivõimendi, et nautida ühtlast heli ka vaikselt 
muusikat kuulates.

CD juhuslik pala / progr. / kordus

Juhusliku muusikapala valiku/programmeerimise/
kordusega saate vältida igavust alati samas järjestuses 
muusika esitamisel. Lemmiklugude mängijasse 
laadimise järel peate vaid valima ühe režiimidest - 
juhuslikult valitud pala, programmeerimise või 
korduse, et teie muusika esitataks erinevas 
järjestuses. Nautige alati erinevat ja ainulaadset 
muusikaelamust.

MP3 Link

MP3 Linki ühenduvusega saate esitada MP3-faile otse 
kaasaskantavatest meediaseadmetest. Lisaks 
võimalusele nautida lemmikmuusikat helisüsteemi 
suurepärase helikvaliteediga on MP3 Link ka 
äärmiselt mugav, sest selle kasutamiseks peate vaid 
ühendama kaasaskantava MP3-mängija 
helisüsteemiga.

FM-/MW-tuuner

FM-/MW-stereotuuner
AZ1046/12

Spetsifikatsioon
Heliesitus
• Esitatav andmekandja: CD, CD-R, CD-RW, MP3-

CD
• Plaatide esitusrežiimid: Edasi- ja tagasikerimine, 

Järgmisele/eelmisele muusikapalale liikumine, 
Kordamine / juhusliku pala esitamine / 
programmeerimine

Tuuner/vastuvõtja/ülekanne
• Tuuneri sagedusribad: FM, MW
• Antenn: FM antenn

Heli
• Heli täiustused: Dünaamiline bassivõimendi
• Helisüsteem: Stereo
• Helitugevuse reguleerimine: Pööratav nupp 

(analoog)
• Väljundvõimsus: 2 x 1 W RMS

Kõlarid
• Sisseehitatud kõlarite arv: 2
• Kõlarikatte viimistlus: metall

Mugavus
• Laadija tüüp: Ülemine osa
• Ekraani tüüp: LCD-ekraan

Ühenduvus
• MP3 Link: 3,5 mm stereosisendi kaabel

Toide
• Patarei tüüp: C-mõõt (LR14)
• Patarei pinge: 1,5 V
• Toiteallikas: 220–240 V
• Patareide arv: 6

Tarvikud
• Kaablid/ühendused: Toitejuhe
• Muu: Kasutusjuhend
• Garantii: Garantiitunnistus

Mõõtmed
• Kogukaal: 2 kg
• Pakendi sügavus: 175 mm
• Pakendi kõrgus: 275 mm
• Pakendi laius: 320 mm
• Kaal: 1,5 kg
• Peaseadme sügavus: 243 mm
• Peaseadme kõrgus: 146 mm
• Peaseadme laius: 291 mm
•
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