
 

Philips
Přístroj pro přehrávání 
disků CD s funkcí Dynamic 
Bass Boost

MP3

AZ1835
Převeďte si své oblíbené 

disky CD do formátu MP3
S pokročilým přístrojem pro přehrávání disků CD AZ1835 můžete převádět své oblíbené 
disky CD na hudbu ve formátu MP3 stisknutím jediného tlačítka, a to bez použití počítače!

Hudba MP3 na dosah ruky
• Digitální nahrávání formátu MP3 jedním stisknutím bez použití počítače
• Vychutnejte si hudbu ve formátu MP3/WMA přímo z přenosných zařízení USB.
• 10 hodin hudby z MP3-CD nebo 20 hodin hudby z WMA-CD

Zážitek z bohatých basů
• Funkce Dynamic Bass Boost pro hluboké a dramatické basy

Snadné použití
• Stereofonní tuner VKV/SV
• Multifunkční LCD displej
• Praktické dálkové ovládání
 



 Záznam MP3 stisknutím jediného 
tlačítka

Jednoduše zasuňte velkokapacitní paměťové zařízení 
USB do portu na audiosystému Philips a spusťte 
nahrávání oblíbené hudby z disků CD do zařízení 
USB nebo přehrávače MP3 – stisknutím jednoho 
tlačítka a bez nutnosti použití počítače.

USB Direct pro přehrávání hudby ve 
formátu MP3/WMA

Jednoduše připojte zařízení k portu USB na Hi-Fi 
systému Philips. Digitální hudba se přehraje přímo ze 
zařízení. Nyní se můžete podělit o své oblíbené 
zážitky s rodinou a přáteli.

Přehrávání MP3-CD nebo WMA-CD
MP3 je revoluční komprimační technologie, pomocí 
které mohou být velké hudební soubory až 10krát 
zmenšeny bez dramatického snížení kvality zvuku. 
Na jedno CD lze uložit až 10 hodin hudby. Formát 
MP3 se stal standardním formátem komprese zvuku, 
který umožňuje rychlý a snadný přenos hudebních 
souborů. Windows Media Audio (WMA) je vysoce 
komprimovaný formát digitálního zvuku od 
společnosti Microsoft poskytující skvělý zvuk se 
soubory, které zabírají polovinu místa na disku a 
které lze stáhnout za poloviční dobu. Na jedno CD 
lze uložit až 20 hodin hudby ve formátu WMA v 
dobré kvalitě nahrané s přenosovou rychlostí 64 kB/
s.

Dynamic Bass Boost

Zvýraznění basů Dynamic Bass Boost zajišťuje 
maximální zážitek při poslechu hudby zvýrazněním 
basové složky v celém rozsahu nastavení hlasitosti – 
od nízké po vysokou – stačí jen stisknout tlačítko! 
Reprodukce basových tónů s nízkými kmitočty je 
AZ1835/37

Přednosti

* Hudba se systémem správy digitálních oprávnění Digital Right není 
podporována.
• Hmotnost včetně balení: 2,8 kg
•

Možnosti připojení
• USB: Port USB

Přehrávání zvuku
• Typ zavádění: Horní
• Média pro přehrávání: CD, CD-R, CD-RW, MP3-

CD, WMA-CD
• programovatelné skladby: 20
• Režimy přehrávání disků: Rychlý posun vpřed/zpět, 

Vyhledávání stopy: další/předchozí, Funkce Repeat 
Play (opakované přehrávání), Náhodné přehrávání

Zvuk
• Výstupní výkon (RMS): 2X1,0 W
• Vylepšení zvuku: Dynamic Bass Boost
• Zvukový systém: Stereo
• Průměr reproduktoru: 3"
• Ovládání hlasitosti: otočný

Reproduktory
• Vestavěné reproduktory: 2
• Povrchová úprava: Kov
• Typ reproduktorů: Reproduktory

Tuner/příjem/vysílání
• Pásma tuneru: SV, VKV
• Anténa: Anténa VKV

Pohodlí
• Typ displeje: LCD

Příslušenství
• Dodávané příslušenství: Síťová šňůra, Uživatelský 

manuál, Záruční list
• Dálkové ovládání: Ano

Napájení
• Typ baterie: LR14
• Napětí baterie: 1,5 V
• Napájení ze sítě: ano
• Počet baterií: 6

Rozměry
• Rozměry balení (Š x V x H): 406 x 200 x 270 mm
• Rozměry výrobku (Š x V x H): 

361 x 152 x 239 mm
• Hmotnost: 2,2 kg
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