
 

 

Philips
Leitor de CDs

MP3

AZ1830
Reproduza a sua música digital 

através de USB Directo
Quer desfrutar das colecções de música guardadas no seu leitor de música portátil sem 
utilizar auscultadores? Ligue o leitor portátil à tomada USB Directo do AZ1830 e desfrute 
da sua música digital favorita através dos potentes altifalantes.

A melhor experiência de audição
• Desfrute de música MP3/WMA a partir dos seus dispositivos USB portáteis
• 10 horas de música de CD MP3 ou 20 horas de CD WMA
• Rádio estéreo FM/MW

Fácil de utilizar
• Mistura/programação/Repetição de CD
• Visor LCD multifunções
• Telecomando prático



 USB Directo para reprodução de música 
em MP3/WMA
Basta ligar o dispositivo à porta USB do sistema Hi-
Fi Philips. A sua música digital é reproduzida 
directamente a partir do dispositivo. Partilhe os seus 
momentos preferidos com família e amigos.

Reprodução de CD MP3 ou de CD WMA
MP3 é uma tecnologia de compressão revolucionária 
em que os ficheiros de música digital de grande 
dimensão podem tornar-se 10 vezes mais pequenos, 
sem perdas significativas de qualidade do som. Um 
único CD consegue armazenar 10 horas de música. 
MP3 tornou-se no formato de compressão áudio 
padrão, permitindo uma transferência fácil e rápida 
de ficheiros áudio. O Áudio Windows Media (WMA) 
é um formato de áudio digital altamente comprimido 
da Microsoft que proporciona um som fantástico 
através de ficheiros de música que ocupam metade 
do espaço em disco e são transferidos em metade do 
tempo. Um único CD tem capacidade para 
armazenar 20 horas de música WMA de boa 
qualidade, gravada a uma taxa de bits de 64 Kbps.
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Destaques

* Música com Gestão de Direitos Digitais não suportada.
• Altifalantes incorporados: 2 •
Reprodução de Áudio
• Tipo de Carregamento: Topo
• Suporte de Reprodução: CD, CD-R, CD-RW, 

MP3-CD, CD WMA
• Modos de Reprodução de Discos: Avanço/

Inversão Rápido, Procura de Faixas Seguinte/
Anterior, Reprodução de Repetição, Reprodução 
Aleatória

• Faixas Programáveis: 20

Conectividade
• USB: Anfitrião USB

Sintonizador/Recepção/Transmissão
• Antena: Antena FM
• Bandas do Rádio: FM, MW

Som
• Potência de saída (RMS): 2X1,0 W
• Melhoramento do Som: Dynamic Bass Boost
• Sistema de som: Estéreo
• Diâmetro do altifalante: 3"
• Controlo do volume: rotativo

Altifalantes

• Acabamento: Metal
• Tipos de altifalante: Altifalantes

Conveniência
• Dígitos do Ecrã: 3
• Tipo de Ecrã: LCD

Acessórios
• Acessórios Incluídos: Cabo de alimentação CA, 

Manual do Utilizador, Certificado de garantia
• Telecomando

Dimensões
• Dimensões do produto (L x A x P): 

361 x 152 x 239 mm
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

406 x 200 x 270 mm
• Peso: 2,2 kg
• Peso incl. Embalagem: 2,8 kg

Corrente
• Tipo de bateria: LR14
• Voltagem da bateria: 1,5 V
• Corrente eléctrica
• Número de pilhas: 6
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