
 

 

„Philips“
CD grotuvas

Kasdienybei pritaikytas dizainas

MP3-CD
Juodas/sidabrinis

AZ1137
Mėgaukitės muzika, 

kur bebūtumėte
Pajuskite malonumą, kurį suteikia paprasti gyvenimo daiktai, garantuojantys patogumą. Šis 
nedidelis nešiojamas ir lengvai valdomas „Philips“ CD grotuvas leis jums atsiduoti 
mėgstamos MP3 muzikos malonumams.

Mėgaukitės mėgstama muzika iš įvairių šaltinių
• Leiskite MP3/WMA-CD, CD ir CD-RW diskus
• „MP3 Link“ nešiojamos muzikos atkūrimui
• FM/MW imtuvas, kad galėtumėte mėgautis radiju

Paprasta naudoti
• 20 takelių programuojamas CD
• Suderinamas su CD-Recordable ir CD-ReWritable



 Leiskite MP3/WMA-CD, CD ir CD-RW 
diskus

Garso įrašų glaudinimo technologija leidžia didžiulius 
skaitmeninės muzikos failus sumažinti iki 10 kartų 
nepabloginant garso kokybės. MP3 arba WMA yra du 
glaudinimo formatai, kuriuos naudojant skaitmenine 
muzika galima mėgautis „Philips“ grotuvu. 
Atsisiųskite MP3 arba WMA dainas iš įgaliotųjų 
muzikos svetainių internete arba kurkite savo MP3 
arba WMA muzikos failus nukopijuodami CD diskus 
ir perkeldami juos į grotuvą.

MP3 sąsaja

„MP3 Link“ jungtis leidžia tiesiogiai atkurti MP3 turinį 
iš nešiojamų medijos grotuvų. Be to, kad galite 
mėgautis ypatinga mėgstamos muzikos kokybe savo 
garso sistemoje, „MP3 Link“ naudoti yra labai patogu, 
nes visa, ko jums reikia, tai prijungti nešiojamą MP3 
grotuvą prie garso sistemos.

20 takelių programuojamas CD
Programuojama CD atkūrimo funkcija leidžia 
mėgautis mėgiamais muzikos takeliais pageidaujama 
tvarka.

CD-R/RW suderinamas
CD-RW (CD-Rewritable Compatible) reiškia, kad 
jūsų garso sistema gali groti ir įrašomuosius (CD-R), 
ir perrašomuosius (CD-RW) diskus. CD-R diskai yra 
įrašomi vieną kartą ir gali būti grojami bet kuriame 
CD grotuve, o CD-RW diskai gali būti įrašomi ir 
perrašomi daugybę kartų bei grojami tik 
suderinamuose garso CD grotuvuose. Lazerinis 
pakėlimas ir CD-RW suderinamų grotuvų dekoderio 
schema yra specialiai sukurti nuskaityti tam tikras 
garso CD-RW fazes keičiantį įrašymo sluoksnį – taip 
užtikrinama, kad jūs visada galėtumėte groti namuose 
įrašytus diskus garso sistemoje.

FM/MW imtuvas

FM/MW (AM) stereofoninis imtuvas
AZ1137/12

Ypatybės
• Pagrindinio įrenginio plotis: 341 mm
•

Garso atkūrimas
• Atkuriama medija: MP3-CD, CD, CD-R, CD-RW, 

WMA-CD
• Diskų atkūrimo režimai: Greitai pirmyn / atgal, Kito 

/ ankstesnio takelio paieška, pakartoti/groti 
atsitiktine tvarka/programuoti

Derintuvas / imtuvas / siųstuvas
• Antena: FM antena
• Imtuvo diapazonas: FM, MW

Garsas
• Garso sistema: stereo
• Garsumo reguliatorius: sukamasis (analoginis)
• Išvesties galia: 2 x 1 W RMS

Garsiakalbiai
• Integruotų garsiakalbių skaičius: 2
• Garsiakalbių grotelių apdaila: Metalas

Patogumas
• Ekrano tipas: LCD ekranas
• Rodomi skaičiai: 3
• Įdėjimo būdas: Viršuje

Prijungimo galimybė
• MP3 sąsaja: 3,5 mm stereofoninio garso linijinė 
įvestis

Maitinimas
• Baterijos tipas: C dydžio (LR14)
• Akumuliatoriaus įtampa: 1,5 V
• Maitinimo šaltinis: 220–240 V
• Maitinimo elementų skaičius: 6

Priedai
• Laidai / jungtys: 3,5 mm stereolinijos įvesties laidas, 

Maitinimo laidas
• Vartotojo vadovas: įvairiomis kalbomis
• Garantija: Tarptautinės garantijos knygelė

Matmenys
• Bendras svoris: 2,4 kg
• Pakuotės gylis: 139 mm
• Pakuotės aukštis: 262 mm
• Pakuotės plotis: 371 mm
• Svoris: 1,9 kg
• Pagrindinio įrenginio gylis: 236 mm
• Pagrindinio įrenginio aukštis: 122 mm
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