Philips
Leitor de CD

Design moderno
CD MP3

AZ1133

Aprecie a música onde
quer que vá
Aprecie as coisas mais simples e práticas da vida. O leitor de CD da Philips, elegante e
portátil, permite-lhe satisfazer o prazer de ouvir a sua música favorita em formato MP3
com a ajuda de funções fáceis de utilizar.
Tudo o que precisa
• Reproduz MP3-CD, CD e CD-R/RW
• Sintonizador FM/MW para desfrutar de rádio
Fácil de utilizar
• Aleatório/repetição de CD para um entretenimento musical personalizado
• Tomada dos auscultadores estéreo para um melhor entretenimento musical pessoal
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Leitor de CD

Design moderno CD MP3

Especificações
Reprodução de áudio

• Suporte de reprodução: CD MP3, CD, CD-R, CDRW
• Modos de reprodução de discos: avanço/
retrocesso rápido, procurar a faixa seguinte/
anterior, repetição/aleatório/programa

Sintonizador/recepção/transmissão
• Antena: Antena FM
• Bandas do sintonizador: FM, MW

Som

• Sistema de som: estéreo
• Controlo do volume: rotativo (analógico)
• Potência de saída: 2 x 1 W RMS

Altifalantes

• N.º de altifalantes incorporados: 2
• Acabamento da grelha do altifalante: metal

Funcionalidades

• Tipo de visor: Visor LCD
• Dígitos do Ecrã: 3
• Tipo de carregador: superior

Destaques
Conectividade

• Saída de áudio/vídeo: Auscultador (3,5 mm)

Reproduz MP3-CD, CD e CD-R/RW

Alimentação
•
•
•
•

Tipo de pilhas: Tamanho C (LR14)
Voltagem da pilha: 1,5 V
Número de pilhas: 6
Tipo de alimentação: Entrada de CA

Acessórios

• Cabos/ligação: cabo de alimentação
• Outros: Manual do utilizador
• Garantia: Certificado de garantia

Dimensões
•
•
•
•
•
•
•
•

Peso bruto: 2,55 kg
Profundidade da embalagem: 246 mm
Altura da embalagem: 169 mm
Largura da embalagem: 397 mm
Peso: 1,9 kg
Profundidade da unidade principal: 217 mm
Altura da unidade principal: 127 mm
Largura da unidade principal: 350 mm

•

MP3 significa "MPEG 1 Audio layer-7,6 cm (3")". MP3
é uma tecnologia de compressão revolucionária em
que os ficheiros de música digital de grande
dimensão podem tornar-se 10 vezes mais pequenos,
sem perdas significativas da qualidade do som. O
MP3 tornou-se no formato de compressão áudio
convencional utilizado na World Wide Web,
permitindo uma transferência fácil e rápida de
ficheiros áudio.

Sintonizador FM/MW

Sintonizador estéreo FM/MW (AM)

Aleatório/repetição de CD

A função "Aleatório/Repetição" ajuda-o a evitar o
aborrecimento de ter de ouvir sempre a sua música
pela mesma ordem. Depois de carregar as suas
canções preferidas no leitor, basta-lhe seleccionar
um dos modos - "Aleatório" ou "Repetição" - para
que sejam reproduzidas em sequências diferentes.
Desfrute de uma experiência musical diferente e
única de cada vez que ligar o leitor.

Tomada dos auscultadores estéreo

Ligue os seus próprios auscultadores a este rádio
Philips para uma experiência de audição pessoal,
sempre que desejar. Pode desfrutar dos seus filmes
ou músicas favoritos com um som fantástico e sem
perturbar outras pessoas, se ligar os seus
auscultadores ao leitor.
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