
 

 

Philips
CD-soundmachine

Stijlvol
USB

AZ1837
Overal en altijd muziek

Slim en opvallend ontwerp voor muziek via verschillende bronnen, zoals USB Direct, 
MP3-CD's, radio

Geniet van uw muziek vanaf verschillende bronnen
• Geniet direct van MP3/WMA-muziek op uw draagbare USB-stations
• MP3/WMA-CD, CD en CD-RW afspelen
• MP3 Link voor het afspelen van draagbare muziek
• FM/MW-tuner voor radio-ontvangst

Gebruiksvriendelijk
• CD shuffle/herhalen voor een persoonlijke muziekervaring
• Geheugen voor 20 CD-nummers



 Directe weergave van MP3/WMA-
muziek vanaf USB

U hoeft slechts het apparaat aan te sluiten op de 
USB-poort van uw Philips HiFi-systeem. Uw digitale 
muziek wordt rechtstreeks vanaf het apparaat 
weergegeven. Nu kunt u uw mooiste momenten 
delen met familie en vrienden.

MP3/WMA-CD, CD en CD-RW afspelen

Met audiocompressietechnologie kunnen grote 
digitale muziekbestanden tot 10 keer worden 
verkleind zonder dat de geluidskwaliteit drastisch 
verslechtert. MP3 en WMA zijn twee 
compressieformaten waarmee u een wereld aan 
muziek kunt afspelen op uw Philips-speler. 
Download MP3- of WMA-nummers vanaf legale 
muziekwebsites op internet of rip uw audio-CD's 
naar MP3- of WMA-bestanden en breng deze over 
naar uw speler.

MP3 Link

Met MP3 Link-connectiviteit kunt u MP3-bestanden 
direct vanaf draagbare mediaspelers afspelen. Zo 
kunt u genieten van uw favoriete muziek in de 
superieure geluidskwaliteit die het audiosysteem 
levert. MP3 Link is bovendien zeer handig omdat u 
uw draagbare MP3-speler alleen maar op het 
audiosysteem hoeft aan te sluiten.

CD shuffle/herhalen

Dankzij de functie "shuffle/herhalen" hoeft u de 
muziek die u afspeelt niet altijd in dezelfde volgorde 
te beluisteren. Nadat u uw favoriete nummers in de 
speler hebt geladen, hoeft u alleen maar een van de 
modi "shuffle" of "herhalen" te kiezen om uw 
nummers in een andere volgorde af te spelen. Geniet 
van een unieke muziekervaring telkens wanneer u 
uw speler aansluit.
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Specificaties
Audioweergave
• Media afspelen: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, 

WMA-CD
• Discafspeelmodi: Snel vooruit-/achteruitspoelen, 

Volgende/vorige nummer zoeken, Herhalen/
shuffle/programmeren

• USB-modi voor directe weergave: Snel 
achteruitspoelen/snel vooruitspoelen, Vorige/
volgende, Programma afspelen, Shuffle

Connectiviteit
• USB: USB-poort
• MP3 Link: 3,5 mm stereo lijningangkabel

Tuner/ontvangst/transmissie
• Tunerbereik: FM, MW
• Antenne: FM-antenne

Geluid
• Geluidssysteem: stereo
• Volumeregeling: Draaiwieltje (analoog)
• Uitgangsvermogen: 2 x 1 W RMS

Luidsprekers
• Aantal ingebouwde luidsprekers: 2
• Afwerking speakerfrontjes: metaal

Comfort
• Ladertype: Bovenzijde
• Schermtype: LCD-display

Accessoires
• Kabels/aansluitingen: 3,5 mm-stereo 

lijningangkabel, Netsnoer
• Overig: Gebruikershandleiding
• Garantie: Garantiecertificaat

Vermogen
• Batterijtype: C-batterij (LR14)
• Batterijvoltage: 1,5 volt
• Aantal batterijen: 6
• Voedingstype: AC-ingang

Afmetingen
• Brutogewicht: 2,4 kg
• Diepte van de verpakking: 139 millimeter
• Hoogte van de verpakking: 262 millimeter
• Breedte van de verpakking: 371 millimeter
• Gewicht: 1,8 kg
• Diepte hoofdunit: 236 millimeter
• Hoogte hoofdunit: 122 millimeter
• Breedte hoofdunit: 341 millimeter
•
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