
 

 

Philips
CD Soundmachine

Șık tasarım
MP3-CD

AZ1133
Müzik keyfini yanınızda taşıyın

Hayatta küçük şeylerden zevk alır, rahatlıktan mutlu olursunuz. Bu şık ve taşınabilir Philips 
CD soundmachine şık ve portatif tasarımı, kullanımı kolay fonksiyonları yardımıyla 
sevdiğiniz MP3 müziklerin keyfini çıkarmanızı sağlar.

İhtiyacınız olan her șey
• MP3-CD, CD ve CD-R/RW çalma olanağı
• Radyo keyfi için FM/MW alıcısı

Kullanım kolaylığı
• Kișiselleștirilmiș müzik keyfi için CD Rasgele Çalma/Tekrarlama
• Daha fazla kișisel müzik keyfi için stereo kulaklık jakı



 MP3-CD, CD ve CD-R/RW çalma olanağı

MP3, "MPEG 1 Audio layer-7,6 cm (3") teriminin 
kısaltmasıdır. MP3, büyük dijital müzik dosyalarının 
ses kalitesinde önemli bir azalma olmaksızın 10 kata 
kadar küçültülebildiği, devrim niteliğinde bir 
sıkıștırma teknolojisidir. Ses dosyalarının hızlı ve 
kolayca aktarılmasına olanak sağlaması nedeniyle de 
Internet üzerinde kullanılan standart ses sıkıștırma 
formatı haline gelmiștir.

FM/MW alıcısı

FM/MW (AM) stereo alıcısı

CD Rasgele Çalma/Tekrarlama

"Rasgele Çalma/Tekrarlama" fonksiyonu, müziği 
sürekli aynı sırayla dinleme sıkıntısından kurtulmanıza 
yardımcı olur. En sevdiğiniz șarkıları müzik çalarınıza 
yükledikten sonra, parçaların farklı sıralarla çalması 
için tek yapmanız gereken "Rasgele Çalma" veya 
"Tekrarlama" modlarından birini seçmek. Müzik 
çalarınızı her açtığınızda farklı ve benzersiz bir müzik 
deneyimi yașamanın keyfini çıkarın.

Stereo kulaklık jakı
Daha kișisel bir deneyim için bu Philips radyoya kendi 
kulaklığınızı bağlayın. Kulaklıklarınızı oynatıcıya 
bağlayarak, bașkalarını rahatsız etmeden en sevdiğiniz 
filmleri ve müzikleri mükemmel ses kalitesiyle 
dinleyebilirsiniz.
AZ1133/12

Özellikler
• Yükleyici tipi: üstten • Ana ünite genișliği: 350 mm
•

Müzik çalma
• Oynatılabilen ortamlar: MP3-CD, CD, CD-R, CD-

RW
• Disk çalma modları: hızlı ileri/geri, sonraki/önceki 

parça arama, tekrar/rasgele/program

Tuner/Alım/İletim
• Anten: FM anteni
• Radyo bantları: FM, MW

Ses
• Ses sistemi: stereo
• Ses seviyesi kontrolü: döner (analog)
• Çıkıș gücü: 2 x 1 W RMS

Hoparlörler
• Yerleșik hoparlör sayısı: 2
• Hoparlör ızgarası kaplaması: metal

Kullanılabilirlik
• Ekran tipi: LCD ekran
• Ekrandaki Basamak Sayısı: 3

Bağlantı
• Ses/Video çıkıșı: Kulaklık (3,5 mm)

Güç
• Pil tipi: C boyutu (LR14)
• Pil voltajı: 1,5 V
• Pil sayısı: 6
• Güç tipi: AC Giriși

Aksesuarlar
• Kablolar/Bağlantı: güç kablosu
• Diğerleri: Kullanım Kılavuzu
• Garantili: Garanti Belgesi

Boyutlar
• Brüt ağırlık: 2,55 kg
• Ambalaj derinliği: 246 mm
• Ambalaj yüksekliği: 169 mm
• Ambalaj genișliği: 397 mm
• Ağırlık: 1,9 kg
• Ana ünite derinliği: 217 mm
• Ana ünite yüksekliği: 127 mm
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