
 

 

Philips
CD skaņas iekārta

USB

AZ1834
Izbaudiet mūziku jebkurā vietā

AZ1834 plānā un portatīvā konstrukcija sniedz iespēju klausīties jūsu iecienītās MP3/
WMA mūzikas kolekcijas, kas tiek glabātas pārnēsājamā mūzikas atskaņotājā, neizmantojot 
austiņas.

Izbaudiet mūziku no vairākiem avotiem
• USB Direct MP3/WMA mūzikas atskaņošanai
• Atskaņojiet MP3/WMA-CD, CD un CD-RW

Bagātīga un skaidra skaņa
• Zemās frekvences skaņu atstarojoša skaļruņu sistēma nodrošina jaudīgu un dziļāku zemās 

frekvences skaņu
• Pilna diapazona skaļruņi iespaidīgam un dinamiskam skanējumam

Vienkārša lietošana
• FM/MW uztvērējs radio baudīšanai
• CD jauktā secībā/atkārtošana personalizētam mūzikas baudījumam
• Audio ieejas savienojums portatīvai mūzikas atskaņošanai



 USB Direct

Izmantojot USB Direct režīmu, vienkārši 
pievienojiet savu USB ierīci Philips ierīces USB 
lasītājam un jūsu digitālā mūzika tiks atskaņota 
tieši no Philips ierīces.

Atskaņojiet MP3/WMA-CD, CD un CD-
RW

Audio saspiešanas tehnoloģija sniedz iespēju 
apjomīgos digitālos mūzikas failus samazināt 
desmitkārtīgi, krasi nepasliktinot to skaņas 
kvalitāti. MP3 vai WMA ir divi saspiešanas 
formāti, kas ļauj baudīt digitālās mūzikas skaņu 
pasauli, izmantojot Philips atskaņotāju. 
Lejupielādējiet MP3 vai WMA dziesmas no 
autorizētām mūzikas vietnēm internetā vai arī 
veidojiet savus MP3 vai WMA mūzikas failus, 
ierakstot tos no audio kompaktdiskiem un 
pārsūtot uz atskaņotāju.

Zemfrekv. skaņu atstar. skaļruņu sist.

Zemās frekvences skaņu atstarojošā skaļruņu 
sistēma sniedz dziļu zemās frekvences skaņas 
skanējumu no kompaktas skandu sistēmas. Tā 
atšķiras no tradicionālās skandu sistēmas ar 
pievienotu zemās frekvences skaņas kanālu, kas 
akustiski pielāgots zemo frekvenču skaļrunim, 
tādējādi optimizējot sistēmas zemās frekvences 
skaņas atbalsošanos. Rezultāts ir dziļāka zemās 
frekvences skaņa un mazāk izkropļojumu. 
Sistēma darbojas, rezonējot gaisa masu zemās 
frekvences skaņas kanālā, lai vibrētu tāpat kā 
standarta zemo frekvenču skaļrunis. 
Apvienojumā ar zemo frekvenču skaļruņa 
reakciju sistēma paplašina visaptverošu zemo 
frekvenču skaņu diapazonu, radot pilnībā jaunu 
dziļo zemās frekvences skaņu dimensiju.

Pilna diapazona skaļruņi

Kompaktie stereo skaļruņi nodrošina pilna 
diapazona kvalitātes skaņu un ļauj klausīties ar 
baudu. Iebūvētie stereo skaļruņi ļauj vienkārši 
baudīt mūziku jebkurā laikā un vietā.

FM/MW uztvērējs

FM/MW (AM) stereo uztvērējs

CD jauktā secībā/atkārtot

Funkcija "Jauktā secībā/atkārtot" palīdz 
izvairīties no garlaicības, visu laiku klausoties 
mūzikas failus vienā un tajā pašā secībā. Pēc 
iemīļoto dziesmu ielādēšanas atskaņotājā jums 
tikai jāizvēlas viens no režīmiem — "Shuffle" 
(Jauktā secībā) vai "Repeat" (Atkārtot), un 
melodijas tiks atskaņotas jauktā režīmu secībā. 
Baudiet atšķirīgu un unikālu mūzikas skanējumu 
ik reizi, kad ieslēdzat savu atskaņotāju.

Audio ieejas savienojums
MP3 audio ieejas savienojuma iespēja ļauj MP3 
saturu atskaņot tieši caur skaņas sistēmu. 
Vienkārši pievienojot portatīvo MP3 
atskaņotāju skaņas sistēmai caur tā iebūvēto 
audio ieejas spraudni, varat baudīt 
nepārspējamu skaņas kvalitāti, atskaņojot 
iemīļoto mūziku no portatīvā MP3 atskaņotāja.
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Savienojamība
• USB: USB resurss
• MP3 saite: 3,5 mm stereo līnijas ieeja

Audio atskaņošana
• Atskaņošanas datu nesēji: CD, CD-R, CD-RW, 

MP3-CD, WMA-CD
• Disku atskaņošanas režīmi: ātri patīt uz priekšu/

atpakaļ, nākamā/iepriekšējā celiņa meklēšana, 
atkārtot/jauktā secībā/programmu

Uztvērējs/uztveršana/pārraide
• Uztvērēja joslas: FM, MW
• Antena: FM antena

Skaņa
• Skaņu sistēma: stereo
• Skaļuma vadība: rotācijas (analogā)
• Izejas jauda: 2 x 1 W RMS

Skaļruņi
• Iebūvēto skaļruņu skaits: 2
• Skaļruņa režģa apdare: metāls

Lietošanas komforts
• Ielādētāja tips: augšdaļa
• Displeja tips: LCD displejs

Piederumi
• Kabeļi/savienojums: 3,5 mm stereo līnijas ieejas 

kabelis, strāvas vads
• Citi: Lietotāja rokasgrāmata
• Garantija: Garantijas sertifikāts

Strāvas padeve
• Baterijas tips: C lielums (LR14)
• Baterijas spriegums: 1,5 V
• Bateriju skaits: 6
• Enerģijas veids: AC ievade

Izmēri
• Bruto svars: 2,55 kg
• Iesaiņojuma dziļums: 246 mm
• Iesaiņojuma augstums: 169 mm
• Iesaiņojuma platums: 397 mm
• Svars: 1,9 kg
• Ierīces dziļums: 217 mm
• Ierīces augstums: 127 mm
• Ierīces platums: 350 mm
•
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