
 

 

Philips
CD Soundmachine

• MP3-CD
• Digitaalhäälestus

AZ1326
Nautige muusikat kõikjal, 

kuhu lähete
Naudite elus lihtsaid asju ja hindate mugavust. Kompaktne ja kaasaskantav Philipsi 
kellraadio laseb teil nautida oma lemmikmuusikat lihtsasti kasutatavate funktsioonide 
kaudu.

Parim kuulamiselamus
• MP3/WMA-CD, CD ja CD-RW esitamine
• Digitaalhäälestus ja salvestatavad jaamad täiendava mugavuse pakkumiseks

Lihtne kasutada
• MP3 Link kaasaskantavates seadmetes oleva muusika esitamiseks
• CD juhuesitus/kordus muusika kohandatud nautimiseks
• 20 muusikapala programmeerimine CD-lt

Külluslik ja selge heli
• Dünaamiline bassivõimendi sügava ja dramaatilise heli jaoks



 MP3/WMA-CD, CD ja CD-RW 
esitamine
Helitihendustehnoloogiaga saab suuri muusikafaile 
kuni 10 korda kahandada ilma nende helikvaliteeti 
märkimisväärselt halvendamata. MP3 ja WMA on 
kaks tihendusvormingut, mida saate Philipsi 
meediamängijas kuulata. Laadige MP3- või WMA-
vormingus muusikapalu alla volitatud veebisaitidelt 
või looge need ise, salvestades oma CD-d MP3- või 
WMA-vormingus ja siirdades need failid 
meediamängijasse.

Digitaalhäälestus ja jaamad
Leidke lihtsalt jaam, mida soovite salvestada, ning 
selle sageduse salvestamiseks vajutage ja hoidke all 
salvestusnuppu. Salvestatud raadiojaamadega leiate 
oma lemmikjaama kiirelt, ilma et peaksite alati käsitsi 
sagedust otsima.

MP3 Link
MP3 Linki ühenduvusega saate esitada MP3-faile otse 
kaasaskantavatest meediaseadmetest. Lisaks 
võimalusele nautida lemmikmuusikat helisüsteemi 
suurepärase helikvaliteediga on MP3 Link ka 
äärmiselt mugav, sest selle kasutamiseks peate vaid 
ühendama kaasaskantava MP3-mängija 
helisüsteemiga.

Dünaamiline bassivõimendi
Dünaamiline bassivõimendi võimendab 
muusikaelamust, rõhutades muusika 
bassikomponenti kõigil helitugevustel vaid 
nupuvajutusega. Väikese helitugevuse korral kaob 
madalaima sagedusega bassiheli. Selle probleemi 
kõrvaldamiseks võite lülitada sisse dünaamilise 
bassivõimendi, et nautida ühtlast heli ka vaikselt 
muusikat kuulates.
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Esiletõstetud 
• Ekraani tüüp: LCD-ekraan
Heliesitus
• Esitatav andmekandja: CD, CD-R, CD-RW, MP3-

CD, WMA-CD
• Plaatide esitusrežiimid: Edasi- ja tagasikerimine, 

Järgmisele/eelmisele muusikapalale liikumine, 
Kordus/juhuesitus/programmeerimine

Tuuner/vastuvõtt/ülekanne
• Tuuneri sagedusribad: FM, MW
• Antenn: FM antenn
• Salvestatavad jaamad: 20
• Tuuneri võimendus: Automaatne digitaalhäälestus

Heli
• Heli täiustused: Dünaamiline bassivõimendi
• Helisüsteem: Stereo
• Helitugevuse regulaator: üles/alla
• Väljundvõimsus: 2 x 1 W RMS

Kõlarid
• Sisseehitatud kõlarite arv: 2
• Kõlarikatte viimistlus: metall

Mugavus
• Laadija tüüp: Ülal

Ühenduvus
• MP3 Link: 3,5 mm stereosisend

Võimsus
• Aku tüüp: C-mõõt (LR14)
• Aku pinge: 1,5 V
• Toiteallikas: 220–240 V
• Patareide arv: 6

Tarvikud
• Kaablid/ühendused: Toitejuhe
• Muu: Kasutusjuhend
• Garantii: Garantiitunnistus

Mõõtmed
• Kogukaal: 2 kg
• Pakendi sügavus: 175 mm
• Pakendi kõrgus: 275 mm
• Pakendi laius: 320 mm
• Kaal: 1,5 kg
• Peaseadme sügavus: 243 mm
• Peaseadme kõrgus: 146 mm
• Peaseadme laius: 290 mm
•
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