
 

 

Philips
Bumbox CD z 
dynamicznym 
wzmocnieniem tonów 
niskich

• MP3

AZ1538
Odtwarzanie MP3-CD

Usłyszą, że nadchodzisz. Ten przenośny odtwarzacz umożliwia odtwarzanie zwykłych i 
małych płyt (MP3-)CD i jest wyposażony w cyfrowy tuner. Jego moc poruszy wszystko 
dookoła.

Pełne doświadczenia muzyczne z płyt MP3-CD
• 10 godzin muzyki z MP3-CD
• Zgodne z MP3-CD,CD-R/RW

Łatwe w użyciu i precyzyjne sterowanie
• Cyfrowe strojenie z pamięcią
• Wielofunkcyjny wyświetlacz LCD
• Poręczny pilot zdalnego sterowania
• Klawisze szybkiego dostępu do wybierania ścieżek i stacji

Dźwięk robiący wrażenie
• Dynamiczne wzmocnienie basów zapewnia głębsze i silniejsze brzmienie niskich tonów



 10 godzin muzyki z MP3-CD
Skrót MP3 oznacza „MPEG 1 Audio layer-3”. MP3 to 
rewolucyjna technologia kompresji, dzięki której 
duże pliki muzyczne można 10-krotnie pomniejszyć, 
nie tracąc prawie nic na jakości dźwięku. Dzięki 
możliwości szybkiego i łatwego przesyłania dźwięku, 
format MP3 stał się standardowym sposobem 
kompresji dźwięku w Internecie.

Zgodne z MP3-CD,CD-R/RW
Zgodne z MP3-CD,CD-R/RW

Cyfrowe strojenie z pamięcią
Cyfrowe strojenie z pamięcią

Wielofunkcyjny wyświetlacz LCD
Wielofunkcyjny wyświetlacz LCD

Poręczny pilot zdalnego sterowania
Poręczny pilot zdalnego sterowania

klawisze szybkiego dostępu
Wygodna i umieszczona z przodu numeryczna 
klawiatura szybkiego dostępu to proste i przydatne 
narzędzie do wybierania ścieżek CD, stacji tunera 
lub strojenia. Wybieranie i programowanie za ich 
pomocą jest dziecinnie proste. Aby wybrać 
określoną ścieżkę lub stację, wystarczy nacisnąć na 
klawiaturze numerycznej cyfry odpowiadające 
numerowi tej ścieżki lub stacji. Aby dostroić tuner 
do określonej częstotliwości, należy tylko wpisać ją 
na klawiaturze. Klawisze szybkiego dostępu ułatwiają 
wybieranie ścieżek, zapamiętanych ustawień tunera i 
stacji radiowych.

Dynamiczne wzmocnienie basów
Dynamiczne wzmocnienie tonów niskich (DBB) to 
robiące duże wrażenie uwydatnienie basów w 
nagraniu muzycznym w całym zakresie ustawień 
głośności — od niskiego do wysokiego — za jednym 
naciśnięciem przycisku! Ustawienie głośności na 
niskim poziomie powoduje zazwyczaj utratę dolnych 
niskotonowych częstotliwości dźwięku. Aby do tego 
nie dopuścić, można włączyć dynamiczne 
wzmocnienie basów, które pozwala słuchać pełnego 
dźwięku nawet po ściszeniu.
AZ1538/00C

Zalety
• Automatyczne dostrajanie cyfrowe •
Dźwięk
• Typy głośników: Zest. gł. z syst. Bass Reflex
• Moc wyjściowa (RMS): 2 x 2 W
• Funkcje poprawy dźwięku: Dynamiczne 

wzmocnienie basów
• System dźwięku: Stereo
• Średnica głośnika: 10 cm
• Regulacja głośności: Pokrętło/koder regulacji 

głośności

Głośniki
• Wbudowane głośniki: 2
• Wykończenie: Metal
• Typy głośników: Głośniki

Odtwarzanie dźwięku
• Odtwarzane nośniki: płyta CD, CD-R, CD-RW, 

MP3-CD
• Tryby odtwarzania płyt: Szybkie odtwarzanie do 

przodu/do tyłu, Wyszukiwanie nast./poprzed. 
ścieżki, Odtwarzanie wielokrotne, Odtwarzanie w 
kolejności losowej

• Sposób ładowania: Góra
• liczba utworów do zaprogramowania: 20

Tuner/Odbiór/Transmisja
• Antena: Antena na fale DŁ./ŚR., Antena zakresu 

UKF

• Pamięć stacji: 40
• Pasma tunera: UKF, DŁ., ŚR.

Możliwości połączeń
• Słuchawki: 3,5 mm

Udogodnienia
• Liczba wyświetlanych cyfr: 9
• Typ wyświetlacza: LCD

Akcesoria
• Akcesoria w zestawie: Przewód zasilający sieciowy, 

Instrukcja obsługi, Karta gwarancyjna
• Pilot zdalnego sterowania: 14-przyciskowy

Wymiary
• Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 

475 x 211 x 260 mm
• Wymiary produktu (szer. x wys. x gł.): 

405 x 162 x 232 mm
• Waga: 3,2 kg
• Waga wraz z opakowaniem: 3,9 kg

Zasilanie
• Rodzaj baterii/akumulatora: LR14
• Napięcie baterii: 1,5 V
• Zasilanie sieciowe
• Liczba baterii lub akumulatorów: 6
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