
 

 

Philips
CD Soundmachine

Reprodução USB

AZ1834
Reproduza suas músicas digitais 

via reprodução USB Direct
O design elegante e portátil do AZ1834 permite ouvir suas coleções de músicas MP3/
WMA favoritas armazenadas em um player portátil sem usar fones de ouvido.

Ouça suas músicas favoritas de diferentes origens
• Curta músicas MP3/WMA diretamente de dispositivos USB portáteis
• Reproduza CDs de MP3/WMA, CD e CD-RW
• Sintonizador estéreo FM/MW (AM)

Fácil de usar
• CD programável de 20 faixas
• Reprod. aleatória/progr./repetição CD
• Conexão Line-in



 Conexão Line-in
Conexão Line-in

Reproduza CDs de MP3/WMA, CD e 
CD-RW

A tecnologia de compactação de áudio reduz em até 
10 vezes o tamanho de arquivos de músicas digitais 
praticamente sem perda na qualidade do áudio. MP3 
e WMA são dois formatos de compactação que 
permitem que você curta um universo de músicas 
digitais neste aparelho Philips. Baixe músicas em MP3 
ou WMA de sites de música autorizados ou crie seus 
próprios arquivos de música MP3 ou WMA 
copiando CDs de áudio e transferindo-os para o 
aparelho.

USB Direct para músicas MP3/WMA

Basta conectar o dispositivo à porta USB do seu 
sistema Hi-Fi Philips. Suas músicas digitais serão 
reproduzidas diretamente do dispositivo. Agora 
você pode compartilhar seus momentos favoritos 
com sua família e seus amigos.
AZ1834/55

Destaques

* Evite o uso prolongado do aparelho com volume superior a 85 
decibéis, pois isto poderá prejudicar a sua audição.

* É necessário usar o adaptador fornecido em todos os países da 
América Latina, exceto no Brasil.
• Tipos de alto-falantes: Caixas acústicas
Conectividade
• USB: Host USB
• Entrada estéreo Line In de 3,5 mm

Reprodução de áudio
• Tipo de carregador: Parte superior
• Mídia de reprodução: CD, CD-R, CD-RW, CD de 

MP3, CD de WMA
• Faixas programáveis: 20
• Modos de reprodução de discos: Avanço/

retrocesso, Localizar próxima faixa/faixa anterior, 
Repetir reprodução, Reproduzir aleatoriamente 
(Shuffle)

Sintonizador/Recepção/Transmissão
• Faixas do sintonizador: FM, MW (AM)
• Antena: Antena FM

Som
• Potência de saída (RMS): 2X1,0 W
• Sistema de áudio: Estéreo
• Diâmetro do alto-falante: 3"
• Controle de volume: giratório

Caixas acústicas
• Caixas acústicas integradas: 2
• Acabamento: Metal

Praticidade
• Tipo de display: LCD

Acessórios
• Acessórios inclusos: Cabo MP3 LINK de 3,5mm, 

Cabo de alimentação AC
• Manual do Usuário: Espanhol e Português do Brasil
• Folheto de garantia
• Guia para início rápido: Espanhol e Português do 

Brasil

Alimentação
• Tipo de pilha: LR14
• Tensão da bateria: 1,5 V
• Alimentação: Voltagem selecionável: 110 - 127 V e 

220 - 240V AC
• Nº de pilhas: 6
• Consumo de energia: 18 W

Dimensões
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

379 x 246 x 146 mm
• Dimensões do produto (L x A x P): 

350 x 127 x 217 mm
• Peso: 2,21 kg
• Peso, incluindo embalagem: 2.68 kg
•
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