Philips
Zenei CD berendezés

MP3
AZ1130

Élvezze MP3 zenéit
Örömét lelheti az élet egyszerű dolgaiban, és átadhatja magát a kényelemnek. A karcsú
és hordozható AZ1130 egyszerűen kezelhető funkcióival tökéletes kényelemben
élvezheti kedvenc MP3 zenéjét.
Élvezze a több forrásból érkező zenét
• MP3-CD lejátszás – MP3 lejátszása, mint a normál audió-CD
• Kezeli az írható és az újraírható CD-ket
• FM/MW sztereó rádió
Egyszerű használat
• Többfunkciós LCD kijelző
• CD lejátszás: kevert/program/ismétlés

AZ1130/12

Zenei CD berendezés
MP3

Műszaki adatok
Hanglejátszás

• Adathordozók lejátszása: CD, CD-R, CD-RW,
MP3-CD
• Lemezlejátszási módok: Gyors előre/visszaugrás,
Következő/előző műsorszám keresés, Lejátszás
ismétlése, Véletlenszerű lejátszás
• Betöltő típus: Felső rész
• Programozható műsorszámok: 20

Hangolóegység/Vétel/Adás
• Antenna: FM antenna
• Hangolási sávok: FM, MW

Hang

•
•
•
•

kimenő teljesítmény (RMS): 2 X 1,0 W
Hangrendszer: Sztereó
Hangszóró átmérő: 3"
Hangerőszabályzó: forgó

Hangszórók

• Beépített hangszórók: 2
• Kidolgozás: Fém
• Hangszóró típusok: Hangszórók

Fénypontok
Kényelem

• Kijelző típusa: LCD

Tartozékok

• Mellékelt tartozékok: Váltakozó áramú hálózati
kábel, Felhasználói kézikönyv, Garancialevél

Méretek

• Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé):
416 x 200 x 287 mm
• Termék méretei (Sz x Ma x Mé):
360 x 152 x 225 mm
• Tömeg: 2,2 kg
• Tömeg csomagolással együtt: 2,8 kg

Feszültség
•
•
•
•

Akku típusa: LR14
Telepfeszültség: 1,5 V
Tápellátás
Elemek száma: 6

•

MP3-CD lejátszás

Az MP3 az „MPEG 1 Audio layer-3” elnevezése. Az
MP3 egy forradalmian új tömörítési technológia,
amellyel hatalmas digitális zenei fájlok tizedakkora
méretre csökkenthetők hangminőségük radikális
romlása nélkül. Az MP3 vált a világhálón használt
szabvány hangtömörítési formátummá, amely a
hangfájlok könnyű és gyors átvitelét teszi lehetővé.

CD-R/RW kompatibilis

Az újraírható kompatibilis CD azt jelenti, hogy mind
az írható (CD-R), mind az újraírható (CD-RW)
lemezeket lejátszhatja az audiokészülékén. A CD-R
lemezekre egyszer lehet felvenni, majd bármely CD
lejátszón lejátszhatók, míg a CD-RW lemezekre
felvétel készíthető, majd többször újraírható, és a
kompatibilis audió-CD-lejátszókon lejátszható. A
CD-RW kompatibilis lejátszók lézerfeje és CD
dekóder áramköre úgy van kialakítva, hogy le tudja
olvasni a különleges audió-CD-RW fázisváltós
felvételréteget, így biztosítva, hogy Ön mindig le
tudja játszani otthon készített lemezeit audió-CDrendszerén.

FM/MW sztereó rádió
FM/MW sztereó rádió

Többfunkciós LCD kijelző
Többfunkciós LCD kijelző

CD lejátszás: kevert/program/ismétlés
CD lejátszás: kevert/program/ismétlés
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