
 

Philips
CD-lydmaskin

MP3

AZ1130
Nyt MP3-musikken

Du gleder deg over de enkle tingene i livet og fryder deg over anvendelighet. Med den 
elegante og bærbare AZ1130 kan du nyte favorittmusikken i MP3-format ved hjelp av 
enkle funksjoner.

Nyt musikk fra ulike kilder
• MP3-CD-avspilling betyr at MP3 spilles av som en vanlig audio-CD.
• Kompatibel med CD-R og CD-RW
• MW/FM-stereo tuner

Lett å bruke
• Flerfunksjonell LCD-skjerm
• CD-programmering / shuffle/gjenta
 



 MP3-CD-avspilling
MP3 står for MPEG 1 Audio layer-3. MP3 er en 
revolusjonerende komprimeringsteknologi som kan 
gjøre store digitale musikkfiler opptil ti ganger 
mindre uten at det går ut over lyden i særlig grad. 
MP3 gir rask og enkel overføring av lydfiler, og har 
blitt standard lydkomprimeringsformat på Internett.

CD-R/RW-kompatibel
CD-RW-kompatibel betyr at lydanlegget kan spille 
av både CD-R- (CD-Recordable) og CD-RW-plater 
(CD-Rewritable). På CD-R-plater kan man bare 
spille inn én gang, mens man kan spille inn musikk 
eller skrive inn data flere ganger på CD-RW-plater . 
Disse platene kan bare spilles av på kompatible 
audio-CD-spillere. Laser-pickupen og CD-
dekoderkretsene på CD-RW-kompatible spillere er 
spesielt utformet til å lese det spesielle 
lydinnspillingslaget med faseendringer på CD-RW-
plater, slik at du alltid kan spille av musikk fra CDer 
du har spilt inn selv, på CD-spilleren.
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CD-programmering / shuffle/gjenta

CD-programmering / shuffle/gjenta
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Høydepunkter
• Antall batterier: 6
•

Lydavspilling
• Avspillingsmedier: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
• Modi for plateavspilling: Hurtig forover/bakover, 

Neste/forrige, sporsøk, Gjenta avspilling, Shuffle-
avspilling

• Lastetype: topp
• Programmerbare spor: 20

Tuner/mottak/overføring
• Antenne: FM-antenne
• Tunerbånd: FM, MW

Lyd
• Utgangseffekt (RMS): 2 x 1,0 W
• Lydsystem: Stereo
• Høyttalerdiameter: 3"
• Volumkontroll: roterende

Høyttalere
• Innebygde høyttalere: 2

• Overflate: Metall
• Høyttalertyper: Høyttalere

Anvendelighet
• Skjermtype: LCD

Tilbehør
• Vedlagt tilbehør: Nettledning, Bruksanvisning, 

Garantisertifikat

Mål
• Emballasjemål (B x H x D): 416 x 200 x 287 mm
• Produktmål (B x H x D): 360 x 152 x 225 mm
• Vekt: 2,2 kg
• Vekt, inkl. emballasje: 2,8 kg

Strøm
• Batteritype: LR14
• Batterispenning: 1,5 V
• Lysnett
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