
 

 

Philips
CD Soundmachine med 
Dynamic Bass Boost

• MP3

AZ1816
Spela upp din digitala 

musik via USB Direct
Med den snygga och bärbara AZ1816 kan du lyssna på din favoritmusik i MP3/WMA-
format som finns på din bärbara ljudspelare utan att använda hörlurar.

Den ultimata lyssningsupplevelsen
• Lyssna på MP3-/WMA-musik direkt från dina bärbara USB-enheter
• Musik i 10 timmar på MP3-CD eller 20 timmar på WMA-CD
• FM/MW-stereomottagare

Rik och klar ljudupplevelse
• DBB (Dynamic Bass Boost) för djupare och bättre ljud

Lättanvänd
• CD shuffle/program/repetera
• Flerfunktionell LCD-skärm



 USB Direct för MP3-/WMA-musik
Anslut bara enheten till USB-porten i Philips Hi-Fi-
system. Digital musik spelas upp direkt från enheten. 
Nu kan du dela dina favoriter med familj och vänner.

Uppspelning av MP3-CD eller WMA-CD
MP3 är en revolutionerande komprimeringsteknik 
där digitala musikfiler kan göras upp till 10 gånger 
mindre utan att ljudkvaliteten försämras i någon 
större utsträckning. Du kan lagra upp till 10 timmar 
med musik på en enda CD-skiva. MP3 är ett vanligt 
ljudkomprimeringsformat och ger snabb och enkel 
överföring av ljudfiler. Windows Media Audio 
(WMA) är ett högkomprimerat, digitalt ljudformat 
från Microsoft som ger ett fantastiskt ljud med 
musikfiler som bara tar upp hälften så mycket 
diskutrymme och som kan hämtas på halva tiden. Du 
kan lagra upp till 20 timmar med högkvalitativ WMA-
musik, med inspelning i en bithastighet på 64 Kbps, på 
en enda CD-skiva.

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.
AZ1816/12

Funktioner
• USB: USB-värd •
Ljuduppspelning
• Typ av laddare: Toppmatad
• Uppspelningsmedia: CD, CD-R, CD-RW, MP3-

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

Föregående spårsökning, Repetera spelning, 
Blandad uppspelning

• Programmerbara spår: 20

Mottagare/mottagning/sändning
• Radioband: FM-stereo, AM
• Antenn: FM-antenn

Ljud
• Uteffekt (RMS): 2X1.0 W
• Ljudförbättring: DBB (Dynamic Bass Boost)
• Ljudsystem: Stereo
• Högtalardiameter: 3 tum
• Volymkontroll: ratt

Anslutningar

Bekvämlighet
• Visa siffror: 3
• Skärmtyp: LCD

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

Tillbehör
• Tillbehör som medföljer: Nätkabel, Bruksanvisning, 

Garanticertifikat

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

377 x 200 x 262 mm
• Produktens mått (B x H x D): 

330 x 159 x 230 mm
• Vikt: 1,8 kg
• Vikt inkl. förpackning: 2,5 kg
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