
 

 

Philips
CD Soundmachine

Design elegant
MP3-CD
Negru-argintiu

AZ1137
Savuraţi muzica oriunde mergeţi

Preferaţi lucrurile simple şi apreciaţi confortul. Cu Philips CD Soundmachine, un sistem 
suplu şi elegant, veţi putea asculta muzica MP3 preferată, beneficiind de funcţii utile şi 
accesibile.

Savuraţi muzica preferată din diverse surse
• Redare MP3/WMA-CD, CD și CD-RW
• Legătură MP3 pentru redarea de muzică portabilă
• Tuner FM/MW pentru divertisment la radio

Ușor de utilizat
• 20 de piese programabile de pe CD
• Compatibil cu CD-R și CD-RW



 Redare MP3/WMA-CD, CD și CD-RW

Tehnologia de compresie audio permite reducerea 
dimensiunii fișierelor mari digitale de muzică de până 
la 10 ori, fără o scădere simţitoare a calităţii audio. 
MP3 sau WMA sunt două din formatele de 
compresie care vă permit să vă bucuraţi de universul 
muzicii digitale pe playerul Philips. Descărcaţi melodii 
MP3 sau WMA de pe site-uri de muzică autorizate de 
pe Internet sau creaţi singuri fișiere de muzică MP3 
sau WMA prin conversia CD-urilor audio, pe care 
apoi să le transferaţi pe player.

Legătură MP3

Conectivitatea prin legătură MP3 permite redarea 
directă a materialelor MP3 de pe playerele media 
portabile. Pe lângă avantajul ascultării muzicii dvs. 

preferate la calitatea superioară pusă la dispoziţie de 
sistemul audio, legătura MP3 este de asemenea 
extrem de comodă, deoarece tot ce trebuie să faceţi 
este să conectaţi playerul MP3 la sistemul audio.

20 de piese programabile de pe CD
Caracteristica de redare programată a CD-urilor vă 
permite să ascultaţi melodiile preferate în ordinea 
dorită.

Compatibil CD-R/RW
Compatibilitatea cu formatul CD-RW înseamnă că 
aparatul dvs. poate reda discuri atât în format CD-R, 
cât și CD-RW. Discurile CD-R pot fi înregistrate o 
singură dată și pot fi redate de orice player de CD-
uri, în timp ce discurile CD-RW pot fi înregistrate și 
reînregistrate de mai multe ori, și pot fi redate doar 
de playerele CD audio compatibile. Pickup-ul laser și 
circuitele de decodare pentru CD ale playerelor 
compatibile cu formatul CD-RW sunt create special 
pentru stratul de înregistrare cu schimbare de fază al 
CD-urilor audio speciale CD-RW, astfel încât să 
puteţi reda oricând discurile înregistrate acasă pe 
sistemul CD audio.

Tuner FM/MW

Tuner stereo FM/MW (AM)
AZ1137/12

Specificaţii
Redare audio
• Medii de redare: MP3-CD, CD, CD-R, CD-RW, 

WMA-CD
• Moduri redare disc: derulare rapidă înainte/înapoi, 

căutare melodie următoare/anterioară, repetare/
redare aleatorie/programare

Tuner/Recepţie/Transmisie
• Antenă: Antenă FM
• Benzi pentru tuner: FM, MW

Sunet
• Sistem audio: stereo
• Controlul volumului: rotativ (analogic)
• Putere de ieșire: 2 x 1 W RMS

Difuzoare
• Nr. de boxe încorporate: 2
• Finisaj grilă boxă: metalic

Confort
• Tip ecran: Afișaj LCD
• Număr de cifre pe ecran: 3
• Tip încărcător: sus

Conectivitate
• Legătură MP3: Intrare cu jack stereo de 3,5 mm

Alimentare
• Tip baterie: Dimensiune C (LR14)
• Tensiune baterie: 1,5 V
• Sursă de alimentare: 220 - 240 V
• Număr de baterii: 6

Accesorii
• Cabluri/conexiune: Cablu intrare stereo de 3,5 

mm, cablu de alimentare
• Manual de utilizare: limbi multiple
• Garanţie: Certificat de garanţie în întreaga lume

Dimensiuni
• Greutate brută: 2,4 kg
• Adâncime ambalaj: 139 mm
• Înălţime ambalaj: 262 mm
• Lăţime ambalaj: 371 mm
• Greutate: 1,9 kg
• Adâncime unitate principală: 236 mm
• Înălţime unitate principală: 122 mm
• Lăţime unitate principală: 341 mm
•
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