
 

 

Philips
CD радиокасетофон с 
динамично усилване на 
басите

• MP3
• USB

AZ1816
Възпроизвеждайте цифровата 

си музика през USB Direct
Елегантният и портативен дизайн на AZ1816 ви позволява да се наслаждавате на 
любимите си MP3 / WMA музикални колекции, записани на портативен музикален 
плейър без слушалки.

Върховно изживяване при слушане
• Слушайте музика във формати MP3/WMA направо от портативните си USB устройства
• 10 часа възпроизвеждане на MP3-CD или 20 часа на WMA-CD музика
• FM/MW стерео тунер

Усещане за богат и чист звук
• Динамично усилване на басите за дълбок и драматичен звук

Лесна употреба
• CD размесване/програма/повторение
• Многофункционален LCD дисплей



 USB Direct за MP3/WMA музика
Просто включете вашето устройство към USB 
порта на вашата Hi-Fi уредба Philips. Цифровата 
музика ще бъде възпроизведена направо от 
устройството. Сега можете да споделяте 
любимите си моменти със семейство и приятели.

Възпроизвеждане на MP3-CD или 
WMA-CD
MP3 е революционна технология за 
компресиране, с която големите файлове с 
цифрова музика могат да бъдат направени с 10 
пъти по-малък обем без радикално влошаване на 
тяхното аудио качество. На един-единствен CD 
може да се запише до 10 часа музика. MP3 се е 
превърнал в стандартен формат за аудио 
компресия, като позволява бързо и лесно 
прехвърляне на аудио файлове. Windows Media 
Audio (WMA) е висококомпресиран формат за 
цифрово аудио, разработен от Microsoft, който 
предлага великолепен звук в музикални файлове, 
заемащи половината от дисковото пространство 
спрямо MP3 формата и съответно изтегляни за 
половината време. На един CD могат да се 
съберат над 20 часа WMA музика с добро 
качество, записани при скорост на битовия поток 
от 64 Kbps.

Цифрово усилване на басите
Динамичното усилване на басите довежда до 
максимум наслаждението ви от музиката, като 
подчертава съдържанието на баси в музиката в 
целия диапазон на сила на звука - от слабо до 
силно - с натискането на един бутон! Най-
ниските басови честоти обикновено се губят при 
зададена малка сила на звука. Като 
противодействие на това може да се включи 
динамично усилване на басите за усилване на 
нивата на басите, така че да се наслаждавате на 
еднакъв звук дори когато сте намалили силата на 
звука.
AZ1816/12

Акценти
• USB: USB хост
Аудио възпроизвеждане
• Тип устройство за зареждане: Отгоре
• Носители за възпроизвеждане: CD, CD-R, CD-

RW, MP3-CD, WMA-CD
• Режими на възпроизвеждане на диска: Бързо 
напред/назад, Търсене на следваща/предишна 
песен, Повторно изпълнение, Разбъркано 
възпроизвеждане

• програмируеми песни: 20

Тунер/приемане/предаване
• Обхвати на тунера: FM стерео, MW
• Антена: FM антена

Звук
• Изходна мощност (RMS): 2 X 1,0 W
• Подобрение на звука: Цифрово усилване на 
басите

• Звукова система: Стерео
• Диаметър на високоговорителя: 3 инча
• Регулиране на силата на звука: въртящ се

Възможности за свързване

Удобство
• Цифри на дисплея: 3
• Тип на дисплея: LCD

Мощност
• Тип батерия: LR14
• Напрежение на батерията: 1,5 V
• Мрежово захранване
• Брой на батериите: 6

Аксесоари
• Аксесоари в комплектацията: Захранващ кабел, 
Ръководство за потребителя, Гаранционен 
сертификат

Размери
• Габарити на опаковката (Ш x В x Д): 

377 x 200 x 262 мм
• Габарити на продукта (Ш x В x Д): 

330 x 159 x 230 мм
• Тегло: 1,8 кг
• Тегло вкл. опаковката: 2,5 кг
•
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