
 

 

Philips
CD Soundmachine

• USB prehrávanie

AZ1048
Vychutnajte si hudbu 

všade na cestách
Praktický a kompaktný dizajn – vychutnávajte si hudbu z rôznych zdrojov: USB Direct, 
MP3-CD, rádio

Užite si hudbu z iného zdroja
• USB Direct pre prehrávanie hudby vo formáte MP3/WMA
• Prehrávanie MP3/WMA-CD, CD a CD-RW
• FM/MW stereofónny tuner

Jednoduché používanie
• 20 naprogramovaných skladieb z disku CD
• CD náhodne/program/opakovať
• Konektor stereoslúchadiel

Zdokonalený výkon basov
• Dynamické zvýraznenie basov pre hlboký a vzrušujúci zvuk



 USB Direct-MP3/WMA

Pomocou režimu USB Direct môžete jednoducho 
vyberať hudbu na zariadení USB a prehrávať všetok 
obsah. Všetko, čo musíte urobiť, je zapojiť 
zariadenie USB na prehrávanie hudby alebo 
exportovať obsah zo zariadenia.

Prehrávanie MP3/WMA-CD, CD a CD-
RW

Technológia kompresie zvuku umožňuje, aby sa 
veľkosť veľkých súborov s digitálnou hudbou až 10-
násobne zmenšila bez radikálneho zníženia kvality 
zvuku. MP3 alebo WMA predstavujú dva z formátov 
kompresie, ktoré vám umožnia vychutnávať svet 
digitálnej hudby na prehrávači Philips. Prevezmite 
MP3 alebo WMA piesne z autorizovaných 
hudobných stránok na internete, prípadne vytvorte 
svoje vlastné hudobné súbory vo formáte MP3 alebo 
WMA tak, že skonvertujete svoje hudobné disky CD 
a prenesiete ich do prehrávača.

CD náhodne/program/opakovať
Funkcia „zamiešať/program/opakovať“ vás zbaví 
nudy pri počúvaní hudby prehrávanej neustále v 
rovnakom poradí. Po načítaní obľúbených skladieb 
do prehrávača stačí, keď si vyberiete jeden z režimov 
– „Zamiešať“, „Program“ alebo „Prehrať“ a melódie 
sa budú prehrávať v poradí podľa zvoleného režimu. 
Pri každom zapojení prehrávača si tým zabezpečíte 
nový a jedinečný hudobný zážitok.

Dynamické zvýraznenie basov
Dynamické zvýraznenie basov maximalizuje hudobný 
zážitok zdôraznením basového obsahu na všetkých 
nastaveniach hlasitosti - od nízkej po vysokú. Stačí 
jeden dotyk tlačidla! Spodné basové frekvencie sa 
bežne stratia, keď sa hlasitosť nastaví na nízku 
úroveň. Aby sa tomuto zabránilo, dynamické 
zvýraznenie basov možno prepnúť na podporné 
basové úrovne, takže si budete môcť užívať 
konzistentný zvuk aj v prípade, že znížite hlasitosť.
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Hlavné prvky
• Ovládanie hlasitosti: otočné •
Prehrávanie zvuku
• Typ zásobníka: Horná časť
• Prehrávané médiá: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, 

WMA-CD
• Režimy prehrávania disku: Rýchlo dopredu/dozadu, 

Vyhľadávanie ďalšej/predchádz. skladby, 
Zopakovať prehrávanie, Náhodné prehrávanie

• Programovateľné stopy: 20
• Režimy USB Direct: Rýchle pretáčanie dozadu/

rýchle pretáčanie dopredu, Prehrávanie/
pozastavenie, Predchádzajúce/nasledujúce, 
Programované prehrávanie, Opakovať, Náhodný 
výber, Zastavenie

Tuner/Príjem/Vysielanie
• Upevnenia tuneru: FM, MW
• Anténa: FM anténa

Zvuk
• Výstupný výkon (RMS): 2 x 1 W
• Zlepšenie kvality zvuku: Dynamické zvýraznenie 

basov
• Zvukový systém: Stereofónny
• Priemer reproduktora: 3,5" (8,9 cm)

Vybavenie a vlastnosti
• Typ displeja: displej LCD

Pripojiteľnosť
• 3,5 mm stereo vstup: (Funkcia MP3 LINK)
• USB: USB hostiteľ

Príkon
• Typ batérie: LR14
• Napätie batérie: 1,5 V
• Napájanie zo siete: 220 V - 230 V
• Počet batérií: 6

Príslušenstvo
• Dodávané príslušenstvo: Napájací kábel 

striedavého prúdu (AC), Manuál používateľa, 
Potvrdenie záruky

Rozmery
• Rozmery balenia (Š x V x H): 320 x 275 x 175 mm
• Rozmery produktu (Š x V x H): 

291 x 146 x 243 mm
• Hmotnosť: 1,5 kg
• Váha vrátane balenia: 2 kg
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