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Élvezze a zenét, bárhová 

is megy!
A mutatós és hordozható kivitelű AZ1834 készülékkel fejhallgató nélkül élvezheti a 
hordozható zenelejátszón tárolt kedvenc MP3 és WMA zenegyűjteményét.

Élvezze a több forrásból érkező zenét
• USB Direct az MP3/WMA formátumú zene lejátszásához
• MP3/WMA-CD, CD és CD-RW lemezek lejátszása

Tiszta, részletgazdag hangzás
• Bass Reflex hangsugárzó rendszer az erőteljes, mélyebb basszushangért
• Szélessávú hangszórók az átfogó, dinamikus hangélményhez

Egyszerű használat
• FFM/MW hangolóegység a rádióhallgatáshoz
• CD kevert lejátszása/ismétlése a személyes zenei élményhez
• Vonalbemeneti csatlakozás hordozható zenelejátszáshoz



 USB Direct

Az USB Direct mód segítségével csak 
csatlakoztatnia kell az USB eszközt a Philips 
készülék USB portjához, és a digitális zenei 
tartalom közvetlenül a Philips készülékről 
játszható le.

MP3/WMA-CD, CD és CD-RW lemezek 
lejátszása

A hangtömörítési eljárás a hangminőség 
radikális romlása nélkül teszi lehetővé nagy 
zenefájlok akár 10-szeres tömörítését is. Az 
MP3 és WMA két olyan tömörítési formátum, 
amelyeknek köszönhetően megtapasztalhatja 
Philips lejátszóján a digitális zene világának 
előnyeit. Töltsön le hivatalos internetes 
oldalakról MP3 vagy WMA dalokat, vagy hozza 
létre saját MP3 vagy WMA zenefájljait az audio 
CD-k rippelésével (konvertálásával), és 
gondoskodjon a lejátszóra való átvitelükről.

Bass Reflex hangszórórendszer

A Bass Reflex hangszórók mély basszus 
hanghatást produkálnak egy kompakt 
hangfalrendszerben. Abban tér el a 
hagyományos hangfalrendszertől, hogy egy 
basszuscső is csatlakozik, amely akusztikusan 
összhangban áll a mélynyomóval, és ez 
optimalizálja a kijövő alacsony frekvenciákat. 
Az eredmény egy mélyebb, szabályozott 
basszus hang és kisebb torzítás. Úgy működik, 
hogy a basszuscsőben megremegteti a levegőt, 
és az úgy vibrál, mint egy normál 
mélynyomóban. A mélynyomó reakcióval a 
rendszer kibővíti az általánosan alacsony 
frekvenciájú hangokat, és a mély basszus hang 
új dimenzióját hozza létre.

Szélessávú hangszórók

A kompakt sztereó hangsugárzók teljes körű 
minőségi hangzásának eredményeképp 
szabadon élvezheti a zenét. Élvezze a 
kényelmes zenehallgatást bárhol és bármikor, a 
beépített sztereó hangsugárzóknak 
köszönhetően.

FM/MW hangolóegység

FM/MW (AM) sztereó hangolóegység

CD: kevert/ismételt

A „Kevert / Ismétlés” funkció segítségével 
elfelejtheti a mindig ugyanabban a sorrendben 
történő lejátszás unalmát. Miután feltöltötte 
kedvenc számait a lejátszójára, csak válasszon a 
„Kevert” vagy „Ismétlés” módok közül, hogy 
változatosságot vigyen a lejátszás sorrendjébe. 
Ismerje meg az újszerű és egyedülálló zenei 
élményt, amely hatalmába keríti minden egyes 
zenehallgatás alkalmával.

bemenő vonali csatlakozás
Az MP3 bemeneti csatlakozással közvetlenül 
játszhatja le az MP3-fájlokat audiorendszerén. 
Mindössze csatlakoztatni kell a hordozható 
MP3-lejátszót a beépített csatlakozóval az 
audiorendszerhez, és kivételes 
hangminőségben hallgathatja kedvenc zenéit a 
hordozható MP3-lejátszóról.
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Csatlakoztathatóság
• USB-vel: USB gazdaport
• MP3 Link: 3,5 mm-es sztereó vonalbemenet

Audiolejátszás
• Adathordozók lejátszása: CD, CD-R, CD-RW, 

MP3-CD, WMA-CD
• Lemezlejátszási módok: gyorskeresés előre/

visszafelé, következő/előző műsorszám keresése, 
ismétléses/véletlen sorrendű/programozott

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

Hang
• Hangrendszer: sztereó
• Hangerőszabályzás: forgatógomb (analóg)
• Kimeneti teljesítmény: 2 x 1 W RMS

Hangszórók
• A beépített hangszórók száma: 2
• Hangszórórácsokkal ellátott kidolgozás: fém

Kényelem
• Betöltő típusa: felső
• Kijelző típusa: LCD kijelző

Tartozékok
• Vezetékek/csatlakozás: 3,5 mm-es sztereó 

vonalbemeneti kábel, Hálózati tápkábel
• Egyéb: Felhasználói kézikönyv
• Garancia: Garancialevél

Tápellátás
• Akkumulátor típusa: C méretű (LR14)
• Elemfeszültség: 1,5 V
• Elemek száma: 6
• Táplálás típusa: AC bemenet

Méretek
• Bruttó tömeg: 2,55 kg
• Csomag mélysége: 246 mm
• Csomag magassága: 169 mm
• Csomag szélessége: 397 mm
• Tömeg: 1,9 kg
• Főegység mélysége: 217 mm
• Főegység magassága: 127 mm
• Főegység szélessége: 350 mm
•
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