
 

 

Philips
เครื่องเล่น CD

• MP3-CD
• เทป

AZ1047
เพลิดเพลินกับบทเพลงได้ทุกที่

เพลิดเพลินกับความเรียบง่ายและมีความสุขได้อย่างสะดวกสบาย เครื่องเล่น Philips CD 
Soundmachine รูปทรงเพรียวบาง พกพาไปได้ทุกที่ ช่วยให้คุณดื่มด่ำกับเพลงโปรดได้มากยิ่งขึ้น 
พร้อมด้วยฟังก์ชันที่ใช้งานง่าย

เต็มอิ่มกับการฟังเพลง
• เล่นแผ่น MP3-CD, CD และ CD-R/RW
• เครื่องเล่นคาสเซ็ตต์แบบหยุดอัตโนมัติ
• เครื่องรับวิทยุ FM/MW เพื่อความเพลิดเพลินในการฟังวิทยุ
ใช้งานง่าย
• ช่องเชื่อมต่อ MP3 สำหรับเครื่องเล่นเพลงแบบพกพา
• เล่นแผ่น CD แบบสุ่ม/ซ้ำเพื่อเพลิดเพลินกับการฟังเพลงแบบเป็นส่วนตัว
• ตั้งโปรแกรมได้ 20 เพลง
พลังเสียงเต็มอิ่ม ชัดใส
• Dynamic Bass Boost ให้เสียงเบสที่หนักแน่นและชัดเจน



 เล่นแผ่น MP3-CD, CD และ CD-R/RW
MP3 คือคำย่อของ "MPEG 1 Audio layer-7.6 ซม. (3")" 
โดย MP3 
คือเทคโนโลยีการบีบอัดข้อมูลแบบใหม่ที่สามารถลดข
นาดของไฟล์ดนตรีดิจิตอลขนาดใหญ่ให้เล็กลงกว่าเดิ
มได้ถึง 10 เท่าโดยไม่สูญเสียคุณภาพเสียง MP3 
กลายเป็นรูปแบบการบีบอัดเสียงมาตรฐานที่ใช้บนเว็บ
ทั่วโลกในอินเตอร์เน็ตเพื่อการส่งไฟล์เสียงที่รวดเร็วแ
ละง่ายดาย
เครื่องเล่นคาสเซ็ตต์แบบหยุดอัตโนมัติ
เครื่องเล่นคาสเซ็ตต์แบบหยุดอัตโนมัติ
Dynamic Bass Boost
Dynamic Bass Boost 
ช่วยเพิ่มความสุขในการฟังดนตรีของคุณให้มากขึ้น 
โดยเน้นเสียงเบสของดนตรีผ่านช่วงการตั้งค่าระดับเสี
ยงจากต่ำไปถึงสูงได้เพียงแค่กดปุ่ม! 
ตามปกติความถี่เสียงเบสระดับต่ำสุดจะหายไปเมื่อตั้ง
ไว้ที่ระดับต่ำ เพื่อแก้ไขลักษณะดังกล่าว สามารถเปิด 
Dynamic Bass Boost เพื่อเร่งระดับเสียงเบส 
ดังนั้นคุณจึงสามารถมีความสุขกับเสียงที่ไม่เปลี่ยนแป
ลงแม้จะลดระดับเสียงลงได้
เล่นแผ่น CD แบบสุ่ม/ซ้ำได้
ฟังก์ชัน "สุ่ม/ซ้ำ" 
ช่วยขจัดความน่าเบื่อของการรับฟังเพลงที่เรียงลำดับแ
บบเดิมอยู่ตลอดเวลา 
หลังจากโหลดเพลงที่ชอบลงในเครื่องเล่นแล้วเลือกโห
มด - "สุ่ม" หรือ "ซ้ำ" 
สำหรับการเลือกเล่นเพลงโดยเรียงลำดับโหมดแตกต่า
งกัน 
เพลิดเพลินไปกับความแตกต่างและความเป็นเอกลัก
ษณ์ทุกครั้งที่คุณฟังเพลงจากเครื่องเล่นของคุณ
ช่องเชื่อมต่อ MP3
ช่องเชื่อมต่อ MP3 ให้คุณสามารถเล่นเพลง MP3 
จากเครื่องเล่นมีเดียแบบพกพาได้โดยตรง 
นอกจากคุณจะได้เพลิดเพลินกับเพลงโปรดในระบบเ
สียงคุณภาพเยี่ยมแล้ว ช่องเชื่อมต่อ MP3 
ยังให้ความสะดวกอย่างดียิ่ง 
เพียงคุณเสียบปลั๊กเครื่องเล่น MP3 
แบบพกพาเข้ากับอุปกรณ์ระบบเสียงเท่านั้น
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ไฮไลต์
• ความกว้างของตัวเครื่อง: 292 มม.
•

การเล่นเสียง
• สื่อที่เล่นได้: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
• โหมดเล่นดิสก์: กรอเดินหน้า/ถอยหลังอย่างรวดเร็ว, 

ค้นหาแทร็คก่อนหน้า/ถัดไป, เล่นซ้ำ/สุ่ม/
ตั้งโปรแกรม

• จำนวนช่องใส่เทป: 1
• เทคโนโลยีการเล่นเทปคาสเซ็ตต์: ระบบกลไก
จูนเนอร์/เครื่องรับ/เครื่องส่ง
• คลื่นที่เครื่องรับวิทยุรับได้: FM, MW
• เสาอากาศ: เสาอากาศ FM
เสียง
• การเพิ่มคุณภาพเสียง: Dynamic Bass Boost
• ระบบเสียง: สเตอริโอ
• การควบคุมระดับเสียง: หมุน (อะนาล็อก)
• พลังขับเสียง: 2 x 1 W RMS
ลำโพง
• จำนวนลำโพงที่ติดตั้งภายใน: 2
• ฝาครอบลำโพง: โลหะ
การบันทึกเสียง
• การเพิ่มประสิทธิภาพการบันทึกเทป: 

การบันทึกแบบเริ่มเล่น CD พร้อมกัน
• สื่อในการบันทึก: เทป

สะดวกสบาย
• ประเภทตัวโหลด: ส่วนบน
• ประเภทจอภาพ: จอแสดงผล LCD
การเชื่อมต่อ
• ช่องเชื่อมต่อ MP3: ช่องต่อสัญญาณเข้า ขนาด 3.5 

มม.
กำลังไฟ
• ประเภทแบตเตอรี่: ขนาด C (LR14)
• แรงดันแบตเตอรี่: 1.5 V
• แหล่งจ่ายไฟ: 110 - 127V และ 220 - 240V AC 

เลือกแรงดันไฟฟ้าได้
• จำนวนแบตเตอรี่: 6
อุปกรณ์เสริม
• สายเคเบิล/การเชื่อมต่อ: สายไฟ
• อื่นๆ: คู่มือผู้ใช้
• รับประกัน: ใบรับประกัน
ขนาด
• น้ำหนักสุทธิ: 2.4 กก.
• ความลึกของบรรจุภัณฑ์: 175 มม.
• ความสูงของบรรจุภัณฑ์: 275 มม.
• ความกว้างของบรรจุภัณฑ์: 320 มม.
• น้ำหนัก: 2 กก.
• ความลึกของตัวเครื่อง: 243 มม.
• ความสูงของตัวเครื่อง: 142 มม.
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