Philips
CD-soundmachine

USB
AZ1627

Overal en altijd topgeluid
met USB Direct-functie
Wilt u zonder hoofdtelefoon genieten van de muziekcollectie op uw draagbare
muziekspeler? Sluit de draagbare speler aan op de USB-aansluiting van de AZ1627 om al
uw digitale muziek rechtstreeks via de krachtige luidsprekers te horen.
Voor al uw muziek op verschillende media
• Geniet direct van MP3/WMA-muziek op uw draagbare USB-apparaten
• MP3/WMA-CD, CD en CD-RW afspelen
• FM/MW-stereotuner
• MP3 Link voor het afspelen van draagbare muziek
Eenvoudig te gebruiken
• Geheugen voor 20 CD-nummers
• CD shuffle/programmeren/herhalen

AZ1627/12

CD-soundmachine
USB

Specificaties
Geluid
•
•
•
•

Geluidssysteem: Stereo
Volumeregeling: Roterend
Uitgangsvermogen (RMS): 2 x 1 W
Diameter van de luidspreker: 3 inch

Audio afspelen

• Media afspelen: CD, CD-R, CD-RW afspelen, MP3CD, WMA-CD
• Discafspeelmodi: Snel vooruit-/achteruitspoelen,
Volgende/vorige album zoeken, Volgende/vorige
nummer zoeken, Afspelen herhalen, Shuffle
• Ladertype: Bovenzijde
• Programmeerbare nummers: 20

Tuner/ontvangst/transmissie
• Antenne: FM-antenne
• Radioband: FM-zender, MW

Connectiviteit

• USB: USB-poort
• 3,5 mm stereo lijningangkabel: (MP3-Link)

Kenmerken
Gemak

• Schermcijfers: 3
• Schermtype: LCD

Accessoires

• Garantieboekje
• Gebruiksaanwijzing: 16 talen
• Netsnoer: AC-netsnoer

Afmetingen

Directe weergave van MP3/WMAmuziek vanaf USB

U hoeft slechts het apparaat aan te sluiten op de
USB-poort van uw Philips HiFi-systeem. Uw digitale
muziek wordt rechtstreeks vanaf het apparaat
weergegeven. Nu kunt u uw mooiste momenten
delen met familie en vrienden.

MP3 Link voor draagbare muziek

• Afmetingen van verpakking (B x H x D):
378 x 265 x 165 mm
• Afmetingen van product (B x H x D):
348 x 127 x 238 mm
• Gewicht: 1,8 kg
• Gewicht (incl. verpakking): 2,5 kg

Met MP3 Link-connectiviteit kunt u MP3-bestanden
direct vanaf draagbare mediaspelers afspelen. Zo
kunt u genieten van uw favoriete muziek in de
superieure geluidskwaliteit die het audiosysteem
levert. MP3 Link is bovendien zeer handig omdat u
uw draagbare MP3-speler alleen maar op het
audiosysteem hoeft aan te sluiten.

Vermogen

MP3/WMA-CD, CD en CD-RW afspelen

•
•
•
•

Netspanning: 220 V - 230 V
Batterijtype: LR14
Batterijvoltage: 1,5 V
Aantal batterijen: 6

•

Met audiocompressietechnologie kunnen grote
digitale muziekbestanden tot 10 keer worden
verkleind zonder dat de geluidskwaliteit drastisch
verslechtert. MP3 en WMA zijn twee
compressieformaten waarmee u een wereld aan
muziek kunt afspelen op uw Philips-speler.
Download MP3- of WMA-nummers vanaf legale
muziekwebsites op internet of rip uw audio-CD's
naar MP3- of WMA-bestanden en breng deze over
naar uw speler.

CD shuffle/programmeren/herhalen

Dankzij de functie "shuffle/programmeren/herhalen"
hoeft u de muziek die u afspeelt niet altijd in dezelfde
volgorde te beluisteren. Nadat u uw favoriete
nummers in de speler hebt geladen, hoeft u alleen
maar een van de modi "shuffle", "programmeren" of
"herhalen" te kiezen om uw nummers in een andere
volgorde af te spelen. Geniet van een unieke
muziekervaring telkens wanneer u uw speler
aansluit.
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