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CD Soundmachine s
funkciou Dynamic Bass
Boost

• MP3

AZ1538

Prehrávanie MP3-CD
Ak ho máte pri sebe, počujú vás prichádzať. Prenosný prehrávač bežných aj malých CD
(MP3-CD), ktorý funguje aj ako digitálny tuner a poskytuje taký zvukový výkon, že sa bude
otriasať celá ulica.
Kompletné zážitky s MP3-CD
• 10 hodín hudby MP3-CD
• MP3-CD,CD-R/RW kompatibilné
Jednoduché na používanie a precízne ovládanie
• Digitálne ladenie s prednastavením
• Multifunkčný displej LCD
• Praktické diaľkové ovládanie
• Jednoducho prístupná klávesnica pre výber skladieb a staníc
Impozantný zvuk
• Dynamické zvýraznenie basov pre hlboký a vzrušujúci zvuk

CD Soundmachine s funkciou Dynamic Bass Boost

AZ1538/00C

MP3

Technické údaje
Zvuk

• Typy reproduktorov: Systém repr. Bass Reflex
• Výstupný výkon (RMS): 2 X2W
• Zlepšenie kvality zvuku: Dynamické zvýraznenie
basov
• Zvukový systém: Stereofónny
• Priemer reproduktora: 4"
• Ovládanie hlasitosti: Otočné/kódovacie ovl.
hlasitosti

Reproduktory

Hlavné prvky
• Predvolené stanice: 40
• Upevnenia tuneru: FM, LW, MW

Pripojiteľnosť

• Slúchadlo: 3,5 mm

Vybavenie a vlastnosti
• Zobrazenie číslic: 9
• Typ displeja: displej LCD

Príslušenstvo

• Vstavané reproduktory: 2
• Povrchová úprava: Kov
• Typy reproduktorov: Reproduktory

• Zahrnuté príslušenstvo: Napájací kábel striedavého
prúdu (AC), Manuál používateľa, Potvrdenie záruky
• Diaľkové ovládanie: 14 kláves

Prehrávanie zvuku

Rozmery

• Prehrávané médiá: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
• Režimy prehrávania disku: Rýchlo dopredu/dozadu,
Vyhľadávanie ďalšej/predchádz. skladby,
Zopakovať prehrávanie, Náhodné prehrávanie
• Typ zásobníka: Horná časť
• Programovateľné stopy: 20

• Rozmery balenia (Š x V x H): 475 x 211 x 260 mm
• Rozmery produktu (Š x V x H):
405 x 162 x 232 mm
• Hmotnosť: 3.2 kg
• Váha vrátane balenia: 3,9 kg

Tuner/Príjem/Vysielanie

•
•
•
•

• Anténa: AM anténa, FM anténa
• Automatické digitálne ladenie

Príkon

Typ batérie: LR14
Napätie batérie: 1,5 V
Napájanie zo siete: áno
Počet batérií: 6

•

10 hodín hudby MP3-CD

MP3 označuje „MPEG 1 Audio layer-3“.MP3 je
revolučná technológia kompresie, pri ktorej sa môžu
veľké súbory s digitálnou hudbou až 10-násobne
zmenšiť bez radikálneho zníženia kvality zvuku. MP3
sa stal bežným formátom kompresie zvuku
používaným na webe, ktorý umožňuje rýchly a
jednoduchý prenos zvukových súborov.
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Jednoducho prístupná klávesnica

Jednoducho prístupná klávesnica predstavuje číselnú
klávesnicu na štýl telefónu ako jednoduchý a šikovný
nástroj na výber skladieb z CD, rádiových predvolieb
alebo nalaďovanie rádiových staníc. 10 číselných
klávesov vhodne umiestnených na prednej časti
prístroja umožňuje vyberať a programovať ľahko a
rýchlo.Určitú skladbu alebo rádiovú predvoľbu
zvolíte zadaním čísla skladby alebo čísla predvoľby na
klávesnici. Na svoju obľúbenú rádio-stanicu sa
naladíte iba zadaním jej frekvencie. Jednoducho
prístupná klávesnica pomáha vybrať určitú skladbu,
rádiovú predvoľbu alebo obľúbenú stanicu.

Dynamické zvýraznenie basov

Dynamické zvýraznenie basov maximalizuje hudobný
zážitok zdôraznením basového obsahu na všetkých
nastaveniach hlasitosti - od nízkej po vysokú. Stačí
jeden dotyk tlačidla! Spodné basové frekvencie sa
bežne stratia, keď sa hlasitosť nastaví na nízku
úroveň. Aby sa tomuto zabránilo, dynamické
zvýraznenie basov možno prepnúť na podporné
basové úrovne, takže si budete môcť užívať
konzistentný zvuk aj v prípade, že znížite hlasitosť.
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