
 

 

Philips
CD Soundmachine med 
Dynamic Bass Boost

• MP3

AZ1538
MP3-CD-uppspelning

Ta med dig den här och du kommer att höras. En bärbar spelare som spelar både vanliga 
och små MP3-CD-skivor. Radio med digital mottagare och med ett ljudtryck som får 
gatan att svänga.

En komplett MP3-CD-upplevelse
• 10 timmar med MP3-CD-musik
• MP3-CD- och CD-R/RW-kompatibel

Lätt att använda och exakta kontroller
• Digital mottagare med förinställningar
• Flerfunktionell LCD-skärm
• Praktisk fjärrkontroll
• Lättanvänt tangentbord för att välja spår och radiostationer

Imponerande ljud
• DBB (Dynamic Bass Boost) för djupare och bättre ljud



 10 timmar med MP3-CD-musik
MP3 betyder "MPEG 1 Audio layer-3" och är en 
revolutionerande komprimeringsteknik där digitala 
musikfiler kan göras upp till 10 gånger mindre utan 
att ljudkvaliteten försämras i någon större 
utsträckning. MP3 är ett vanligt 
ljudkomprimeringsformat på Internet för snabb och 
enkel överföring av ljudfiler.
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Lättanvänt tangentbord
Det lättanvända numeriska tangentbordet används 
för att välja CD-spår, förinställningar för radion eller 
för att ställa in rätt radiostation. De är bekvämt 
placerade på fronten och de tio siffertangenterna gör 
att val och programmering blir en enkel 
enknappsoperation. Du väljer spår eller förinställning 
för en radiokanal genom att skriva in spårnumret 
eller snabbvalsnumret med knappsatsen. Om du vill 
lyssna på din favoritkanal skriver du in frekvensen. 
Det lättanvända tangentbordet hjälper dig att välja 
ett speciellt spår, göra förinställningar eller ställa in 
din favoritstation.

DBB (Dynamic Bass Boost)
Med DBB (Dynamic Bass Boost) maximerar du 
musikupplevelsen med en knapptryckning och 
tydliggör basen i alla volyminställningar – från lågt till 
högt. De lägsta basfrekvenserna går ofta förlorade 
vid låga volymer. För att motverka detta kan du ställa 
in DBB så att basen förstärks och du kan njuta av ett 
rikt ljud även när du skruvar ned volymen.
AZ1538/00C

Funktioner
• Radioband: FM, LW, AM
Ljud
• Högtalartyper: Basreflexhögtalare
• Uteffekt (RMS): 2X2 W
• Ljudförbättring: DBB (Dynamic Bass Boost)
• Ljudsystem: Stereo
• Högtalardiameter: 4 tum
• Volymkontroll: Ratt/kodare för volymkontroll

Högtalare
• Inbyggda högtalare: 2
• Legering: Metall
• Högtalartyper: Högtalare

Ljuduppspelning
• Uppspelningsmedia: CD, CD-R, CD-RW, MP3-

CD-skiva
• Skivuppspelningslägen: Snabbt framåt/bakåt, Nästa/

Föregående spårsökning, Repetera spelning, 
Blandad uppspelning

• Typ av laddare: Toppmatad
• Programmerbara spår: 20

Mottagare/mottagning/sändning
• Antenn: AM-antenn, FM-antenn
• Automatisk digital kanalsökning
• Kanalförinställningar: 40

Anslutningar
• Hörlur: 3,5 mm

Bekvämlighet
• Visa siffror: 9
• Skärmtyp: LCD

Tillbehör
• Tillbehör som medföljer: Nätkabel, Bruksanvisning, 

Garanticertifikat
• Fjärrkontroll: 14 tangenter

Mått
• Förpackningens mått (B x H x D): 

475 x 211 x 260 mm
• Produktens mått (B x H x D): 

405 x 162 x 232 mm
• Vikt: 3,2 kg
• Vikt inkl. förpackning: 3,9 kg

Effekt
• Batterityp: LR14
• Batterispänning: 1,5 V
• Nätström
• Antal batterier: 6
•
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