
 

 

Philips
CD Soundmachine

MP3

AZ1830
Prehrajte vašu digitálnu hudbu 

prostredníctvom USB Direct
Chcete si vychutnať hudobné zbierky uložené v prenosnom hudobnom prehrávači bez použitia 
slúchadiel? Pripojte prenosný prehrávač ku konektoru USB Direct na vašom modeli AZ1830 a 
vychutnajte si vašu obľúbenú digitálnu hudbu prostredníctvom výkonných reproduktorov.

Jedinečný zážitok z počúvania
• Vychutnajte si MP3/WMA hudbu priamo z prenosných USB zariadení
• 10 hodín hudby na MP3-CD alebo 20 hodín hudby na WMA-CD
• FM/MW stereofónny tuner

Jednoduché používanie
• CD náhodne/program/opakovať
• Multifunkčný displej LCD
• Praktické diaľkové ovládanie



 USB Direct pre prehrávanie hudby vo 
formáte MP3/WMA
Jednoducho pripojte svoje zariadenie k USB portu na 
vašom Hi-Fi systéme Philips. Vaša digitálna hudba sa 
prehrá priamo zo zariadenia. Teraz sa môžete 
podeliť o svoje obľúbené chvíle so svojou rodinou a 
s priateľmi.

Prehrávanie MP3-CD alebo WMA-CD
MP3 je revolučná technológia kompresie, pri ktorej 
sa môžu veľké súbory s digitálnou hudbou až 10-
násobne zmenšiť bez radikálneho zníženia kvality 
zvuku. Jediné CD dokáže zaznamenať až 10 hodín 
hudby. MP3 sa stal bežným formátom kompresie 
zvuku, ktorý umožňuje rýchly a jednoduchý prenos 
zvukových súborov. Windows Media Audio (WMA) 
je formát kompresie digitálneho zvuku od 
spoločnosti Microsoft prinášajúci hudobné súbory s 
kvalitným zvukom, ktoré zaberajú o polovicu menej 
miesta na disku a ich prebratie trvá o polovicu 
kratšie. Na jednom CD môžete uložiť až 20 hodín 
WMA hudby v dobrej kvalite s rýchlosťou prenosu 
64 Kb za sekundu.
AZ1830/12

Hlavné prvky

* Nepodporuje hudbu so správou digitálnych práv.
• Vstavané reproduktory: 2
Prehrávanie zvuku
• Typ zásobníka: Horná
• Prehrávané médiá: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, 

WMA-CD
• Režimy prehrávania disku: Rýchlo dopredu/dozadu, 

Vyhľadávanie ďalšej/predchádz. skladby, 
Zopakovať prehrávanie, Náhodné prehrávanie

• Programovateľné stopy: 20

Pripojiteľnosť
• USB: USB hostiteľ

Tuner/Príjem/Vysielanie
• Anténa: FM anténa
• Upevnenia tuneru: FM, MW

Zvuk
• Výstupný výkon (RMS): 2 X1,0W
• Zlepšenie kvality zvuku: Dynamické zvýraznenie 

basov
• Zvukový systém: Stereofónny
• Priemer reproduktora: 3"
• Ovládanie hlasitosti: otočné

Reproduktory

• Povrchová úprava: Kov
• Typy reproduktorov: Reproduktory

Užitočná funkcia
• Zobrazenie číslic: 3
• Typ displeja: displej LCD

Príslušenstvo
• Zahrnuté príslušenstvo: Napájací kábel striedavého 

prúdu (AC), Manuál používateľa, Potvrdenie záruky
• Diaľkové ovládanie: áno

Rozmery
• Rozmery produktu (Š x V x H): 

361 x 152 x 239 mm
• Rozmery balenia (Š x V x H): 406 x 200 x 270 mm
• Váha: 2,2 kg
• Váha vrátane balenia: 2.8 kg

Napájanie
• Typ batérie: LR14
• Napätie batérie: 1.5 V
• Napájanie zo siete: áno
• Počet batérií: 6
•
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