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Vychutnajte si hudbu
všade na cestách
Elegantný a prenosný dizajn modelu AZ1834 vám umožní vychutnávať si hudobné
zbierky vo formáte MP3/WMA uložené na prenosnom hudobnom prehrávači bez
použitia slúchadiel.
Vychutnajte si hudbu z viacerých zdrojov
• USB Direct pre prehrávanie hudby vo formáte MP3/WMA
• Prehrávanie MP3/WMA-CD, CD a CD-RW
Bohatý a čistý zvuk
• Systém reproduktorov Bass Reflex poskytuje výkonnejšie a hlbšie basy
• Reproduktory s plným rozsahom pre pohlcujúci a dynamický zvuk
Jednoduché používanie
• FM/MW tuner pre príjemné počúvanie rozhlasu
• CD náhodne/opakovať pre osobné potešenie z hudby
• Pripojenie Line-in na prehrávanie hudby z prenosného prehrávača
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Hlavné prvky
USB Direct

Systém repr. Bass Reflex

FM/MW tuner

Vďaka režimu USB Direct stačí jednoducho
pripojiť zariadenie USB k portu USB na
zariadení Philips a vaša digitálna hudba sa bude
prehrávať priamo z daného zariadenia Philips.

Systém repr. Bass Reflex umožňuje hlboký
zážitok z basov z kompaktného systému
reproduktorov. Odlišuje sa od bežného
systému reproduktorov dodatočným
kruhovým basovým otvorom, ktorý je
akusticky zladený s reproduktorom, aby
optimalizoval výstup systému nízkej frekvencie.
Výsledkom sú hlbšie ovládané basy a menšie
skreslenie. Systém funguje prostredníctvom
rezonancie zvuku do kruhového basového
otvoru, ktorý vibruje ako bežný reproduktor.
Systém kombinovaný s odozvou reproduktoru
rozširuje celkovo nízku frekvenciu zvukov a
vytvára celkom nový rozmer hlbokých basov.

FM/MW (AM) stereofónny tuner

Prehrávanie MP3/WMA-CD, CD a CDRW

Technológia kompresie zvuku umožňuje, aby
sa veľkosť veľkých súborov s digitálnou
hudbou až 10-násobne zmenšila bez
radikálneho zníženia kvality zvuku. MP3 alebo
WMA predstavujú dva z formátov kompresie,
ktoré Vám umožnia vychutnávať si svet
digitálnej hudby na prehrávači Philips.
Prevezmite MP3 alebo WMA piesne z
autorizovaných hudobných stránok na
internete, prípadne vytvorte svoje vlastné
hudobné súbory vo formáte MP3 alebo WMA
tak, že skonvertujete svoje hudobné disky CD
a prenesiete ich do prehrávača.

Reproduktory s plným rozsahom

Kompaktné stereo reproduktory prinášajú
kvalitný zvuk s úplným rozsahom a umožňujú
vám nerušené počúvanie. Teraz si môžete
vychutnať hudbu kedykoľvek a kdekoľvek –
vďaka vstavaným stereo reproduktorom,
ktoré poskytujú komfortné a príjemné
prehrávanie hudby.

CD náhodne/opakovať

Funkcia „náhodne/opakovať“ vás zbaví nudy
pri počúvaní hudby prehrávanej neustále v
rovnakom poradí. Po načítaní obľúbených
skladieb do prehrávača stačí, ak si vyberiete
jeden z režimov – „Náhodne“ alebo
„Opakovať“ a melódie sa budú prehrávať
v poradí podľa zvoleného režimu. Pri každom
použití prehrávača si tak zabezpečíte nový a
jedinečný hudobný zážitok.
Vstupné pripojenie
Pripojenie line-in pre MP3 umožňuje priame
prehrávanie obsahu vo formáte MP3
prostredníctvom audiosystému. Po
jednoduchom pripojení prenosného MP3
prehrávača k audiosystému cez jeho vstavaný
vstupný konektor line-in si môžete
vychutnávať vynikajúcu kvalitu zvuku pri
prehrávaní svojej obľúbenej hudby
z prenosného MP3 prehrávača.
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Technické údaje
Pripojiteľnosť

Vybavenie a vlastnosti

Prehrávanie zvuku

Príslušenstvo

• USB: USB hostiteľ
• Funkcia MP3 Link: 3,5 mm stereo vstup

• Typ vkladania: zvrchu
• Typ displeja: LCD displej

• Prehrávané médiá: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD,
WMA-CD
• Režimy prehrávania disku: rýchlo dopredu/dozadu,
vyhľadávanie ďalšej/predchádz. skladby, opakovať/
náhodne/program

• Káble/pripojenie: Kábel pre 3,5 mm stereofónny
vstup, sieťový kábel
• Iné: Manuál používateľa
• Záruka: Záručný list

Tuner/Príjem/Vysielanie

•
•
•
•

• Pásma tunera: FM, MW
• Anténa: FM anténa

Zvuk

• Zvukový systém: stereofónny
• Ovlád. hlasitosti: otočné (analógové)
• Výstupný výkon: 2 x 1 W RMS

Reproduktory

• Počet vstavaných reproduktorov: 2
• Povrchová úprava mriežok reproduktorov: kov

Príkon

Typ batérie: Veľkosť C (LR14)
Napätie batérie: 1,5 V
Počet batérií: 6
Typ napájania: Vstup AC

Rozmery
•
•
•
•
•
•
•
•

Hmotnosť brutto: 2,55 kg
Hĺbka balenia: 246 mm
Výška balenia: 169 mm
Šírka balenia: 397 mm
Hmotnosť: 1,9 kg
Hĺbka hlavnej jednotky: 217 mm
Výška hlavnej jednotky: 127 mm
Šírka hlavnej jednotky: 350 mm

•
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