
 

 

Philips
Zenei CD berendezés

MP3

AZ1830
Digitális zenei anyagok lejátszása 

közvetlenül USB-n keresztül
Fejhallgató használata nélkül is élvezni szeretné a hordozható lejátszóján tárolt zenéit? 
Csatlakoztassa a hordozható lejátszót az AZ1830 USB-csatlakozójához, és már 
hallgathatja is kedvenc digitális zenéit a nagyteljesítményű hangszórókon keresztül.

A hallgatás páratlan élménye
• Élvezze az MP3/WMA zenét egyenesen a hordozható USB eszközeiről!
• 10 órányi MP3-CD vagy 20 órányi WMA-CD zene lejátszása
• FM/MW sztereó rádió

Egyszerű használat
• CD lejátszás: kevert/program/ismétlés
• Többfunkciós LCD kijelző
• Kézreálló távvezérlő



 USB Direct MP3 és WMA zenéhez
Csatlakoztassa a készüléket a Philips Hi-Fi rendszer 
USB-portjához. A rendszer közvetlenül az eszközről 
játssza le a digitális zenét. Most már családjával és 
barátaival is megoszthatja kedvenc pillanatait.

MP3-CD vagy WMA-CD lejátszás
Az MP3 egy forradalmian új tömörítési technológia, 
amellyel hatalmas digitális zenei fájlok tizedakkora 
méretre csökkenthetők, hangminőségük radikális 
romlása nélkül. Egyetlen CD akár 10 órányi zenét is 
képes tárolni. Az MP3 a hangfájlok könnyű és gyors 
átvitelét lehetővé tevő, legelterjedtebb szabványos 
hangtömörítési formátummá vált. A Windows Media 
Audio (WMA) erősen tömörített digitális 
audioformátum, amely nagyszerű hangot biztosít a 
zenefájlokhoz. Ezek feleannyi lemezterületet 
foglalnak el, és letöltési idejük is a felére zsugorodik. 
Egyetlen CD-lemez akár 20 órányi jó minőségű, 64 
Kbps átviteli sebességgel rögzített WMA zene 
tárolására is alkalmas.
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Fénypontok

* A digitális jogkezelésű zenék használata nem támogatott.
• Beépített hangszórók: 2 • Elemek száma: 6
•

Hanglejátszás
• Betöltő típus: Oldal teteje
• Adathordozók lejátszása: CD, CD-R, CD-RW, 

MP3-CD, WMA-CD
• Lemezlejátszási módok: Gyors előre/visszaugrás, 

Következő/előző műsorszám keresés, Lejátszás 
ismétlése, Véletlenszerű lejátszás

• Programozható műsorszámok: 20

Csatlakoztathatóság
• USB: USB-gazdaport

Hangolóegység/Vétel/Adás
• Antenna: FM antenna
• Hangolási sávok: FM, MW

Hang
• kimenő teljesítmény (RMS): 2 X 1,0 W
• Hangkiemelés: Dinamikus mélyhangkiemelés
• Hangrendszer: Sztereó
• Hangszóró átmérő: 3"
• Hangerőszabályzó: forgó

Hangszórók

• Kidolgozás: Fém
• Hangszóró típusok: Hangszórók

Kényelem
• Display Digits: 3
• Kijelző típusa: LCD

Tartozékok
• Mellékelt tartozékok: Váltakozó áramú hálózati 

kábel, Felhasználói kézikönyv, Garancialevél
• Távvezérlő

Méretek
• Termék méretei (Sz x Ma x Mé): 

361 x 152 x 239 mm
• Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 

406 x 200 x 270 mm
• Súly: 2,2 kg
• Súly csomagolással együtt: 2,8 kg

Áram
• Akku típusa: LR14
• Telepfeszültség: 1,5 V
• Tápellátás
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