Philips
Přístroj pro přehrávání CD
disků

• Přehrávání zařízení USB

AZ1048

Užijte si hudbu všude,
kam půjdete
Praktický a kompaktní design, možnost užívat si hudbu z různých zdrojů: připojení USB
direct, formát MP3-CD, rádio
Užijte si oblíbenou hudbu z různých zdrojů
• Režim USB Direct pro přehrávání hudby ve formátu MP3/WMA
• Přehrávání hudby na discích MP3/WMA-CD, CD a CD-RW
• Stereofonní tuner VKV/SV
Snadné použití
• Programování CD pro 20 skladeb
• Přehrávání CD náhodně/program/opakovaně
• Konektor pro stereofonní sluchátka
Zvýšený výkon basů
• Funkce Dynamic Bass Boost pro hluboké a dramatické basy
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Přístroj pro přehrávání CD disků
Přehrávání zařízení USB

Specifikace
Přehrávání zvuku

• Typ zavádění: Horní
• Média pro přehrávání: CD, CD-R, CD-RW, MP3CD, WMA-CD
• Režimy přehrávání disků: Rychlý posun vpřed/zpět,
Vyhledávání stopy: další/předchozí, Funkce Repeat
Play (opakované přehrávání), Náhodné přehrávání
• programovatelné skladby: 20
• Režimy USB Direct: Rychle zpět/rychle vpřed,
Přehrávání/pauza, Předchozí/další, Přehrávání
programu, Funkce Opakovat, Náhodně, Funkce
stop

Tuner/příjem/vysílání

Pohodlí

• Typ displeje: LCD
• Stereofonní linkový vstup 3,5 mm: (PŘIPOJENÍ
MP3)
• USB: Port USB

Spotřeba

•
•
•
•

Typ baterie: LR14
Napětí baterie: 1,5 V
Napájení ze sítě: 220 V - 230 V
Počet baterií: 6

• Dodávané příslušenství: Síťová šňůra, Uživatelský
manuál, Záruční list

Zvuk

Výstupní výkon (RMS): 2 X 1 W
Vylepšení zvuku: Dynamic Bass Boost
Zvukový systém: Stereo
Průměr reproduktoru: 3,5"
Ovládání hlasitosti: otočný

USB Direct pro přehrávání formátů
MP3/WMA

Možnosti připojení

Příslušenství

• Pásma tuneru: VKV, SV
• Anténa: Anténa VKV
•
•
•
•
•

Přednosti

Rozměry

• Rozměry balení (Š x V x H): 320 x 275 x 175 mm
• Rozměry výrobku (Š x V x H):
291 x 146 x 243 mm
• Hmotnost: 1,5 kg
• Hmotnost včetně balení: 2 kg

S režimem USB Direct můžete jednoduše vybrat
hudbu na paměťovém disku USB a přehrát veškerý
obsah. Jediné, co je třeba provést, je zapojit
paměťový disk USB a nechat přehrát hudbu nebo
exportovat obsah ze zařízení.

Přehrávání hudby na discích MP3/WMACD, CD a CD-RW

•

Technologie pro kompresi zvuku umožňuje zmenšit
velikost velkých souborů s digitálně zaznamenanou
hudbou až 10krát, aniž by se významně snížila kvalita
zvuku. MP3 a WMA patří mezi kompresní formáty,
díky kterým si vychutnáte svět digitální hudby na
svém přehrávači Philips. Stáhněte si skladby ve
formátu MP3 nebo WMA z autorizovaných zdrojů
hudby na síti Internet nebo si vytvořte své vlastní
ripováním hudebních CD a přeneste je do svého
zařízení.

Přehrávání CD náhodně/program/
opakovaně

Funkce „Náhodné přehrávání/Program/Opakování“
vás zbaví nudy z poslechu skladeb stále ve stejném
pořadí. Po nahrání vašich oblíbených skladeb z vlastní
hudební knihovny do přehrávače stačí vybrat jeden
z režimů – „Náhodné přehrávání“, „Program“ nebo
„Opakování“ a vaše melodie budou podle druhu
režimu přehrávány v různém pořadí. Vychutnejte si
jedinečný a různý hudební zážitek po každém zapnutí
přehrávače.

Dynamic Bass Boost

Zvýraznění basů Dynamic Bass Boost zajišťuje
maximální zážitek při poslechu hudby zvýrazněním
basové složky v celém rozsahu nastavení hlasitosti –
od nízké po vysokou – stačí jen stisknout tlačítko!
Reprodukce basových tónů s nízkými kmitočty je
obvykle při nízké hlasitosti nevýrazná. Toto omezení
lze potlačit zapnutím zvýraznění basů Dynamic Bass
Boost, která zvýší úroveň basů tak, aby byla zajištěna
optimální reprodukce i při snížení hlasitosti.
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