
 

 

Philips
CD Soundmachine cu 
Dynamic Bass Boost

• MP3

AZ1816
Redaţi muzica digitală 

prin USB Direct
Designul elegant şi portabil al AZ1816 vă permite să vă bucuraţi de colecţiile de muzică 
MP3 / WMA preferate stocate pe playerul de muzică portabil, fără a utiliza căşti.

Experienţa vizuală perfectă
• Savuraţi muzica MP3 sau WMA direct din dispozitive USB portabile
• 10 ore de muzică MP3-CD sau 20 de ore de muzică WMA-CD
• Tuner stereo FM/MW

Sunet clar și fidel
• Dynamic Bass Boost pentru bas profund și dramatic

Ușor de utilizat
• Amestecare/Programare/Repetare CD
• Afișaj LCD multi-funcţional



 USB Direct pentru redarea muzicii MP3/
WMA
Conectaţi memoria flash la portul USB al sistemului 
dvs. Hi-Fi Philips. Muzica dumneavoastră stocată în 
format digital va fi redată direct din dispozitiv. Acum 
puteţi savura momentele preferate împreună cu 
familia și prietenii.

Redare MP3-CD sau WMA-CD
MP3 este o tehnologie revoluţionară prin care 
fișierele audio mari sunt comprimate de 10 ori fără o 
scădere simţitoare a calităţii audio. Un singur CD 
poate stoca până la 10 ore de muzică. MP3 a devenit 
formatul standard de compresie audio utilizat pe 
Web, permiţând transferul rapid și ușor al fișierelor 
audio. Windows Media Audio (WMA) este un 
format audio digital foarte comprimat de la 
Microsoft care oferă fișiere audio de o calitate 
extraordinară, reducând în același timp la jumătate 
spaţiul ocupat pe disc și durata de descărcare. Pe un 
singur CD pot fi stocate până la 20 de ore de muzică 
WMA de bună calitate, înregistrată la o rată de biţi 
de 64 Kbps.

Dynamic Bass Boost
Dynamic Bass Boost optimizează frecvenţele joase în 
funcţie de volum, prin simpla apăsare a unui buton. 
De obicei, frecvenţele joase ale basului se pierd când 
volumul este diminuat. Pentru a contracara acest 
efect, funcţia Dynamic Bass Boost amplifică nivelul 
basului, pentru ca dumneavoastră să vă puteţi bucura 
de un sunet consistent chiar și atunci când reduceţi 
volumul.
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Repere
• USB: Port USB
Redare audio
• Tip încărcător: Tabel de pagini
• Medii de redare: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, 

WMA-CD
• Moduri redare disc: Derulare înainte/înapoi, 

Căutare melodie următoare/anterioară, Repetare 
redare, Redare aleatorie

• melodii programabile: 20

Tuner/Recepţie/Transmisie
• Mărci de tunere: FM Stereo, MW
• Antenă: Antenă FM

Sunet
• Putere de ieșire (RMS): 2X1,0W
• Caracteristici superioare sunet: Dynamic Bass 

Boost
• Sistem audio: Stereo
• Diametru difuzor: 3"
• Controlul volumului: rotativ

Conectivitate

Comoditate
• Număr de cifre pe ecran: 3
• Tip ecran: LCD

Alimentare
• Tip baterie: LR14
• Tensiune baterie: 1,5 V
• Sursă de alimentare principală
• Număr de baterii: 6

Accesorii
• Accesorii incluse: Cablu de alimentare CA, Manual 

de utilizare, Certificat de garanţie

Dimensiuni
• Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 

377 x 200 x 262 mm
• Dimensiuni produs (L x Î x A): 

330 x 159 x 230 mm
• Greutate: 1,8 kg
• Greutate cu ambalaj inclus: 2,5 kg
•

Data apariţiei 2013-05-10

Versiune: 3.0.11

12 NC: 9073 101 02717
EAN: 87 10895 97270 3

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificaţiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile 
comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips 
Electronics N.V. sau a deţinătorilor lor legali.

www.philips.com

Specificaţii
CD Soundmachine cu Dynamic Bass Boost
MP3

http://www.philips.com

