
 

 

Philips
CD Soundmachine med 
Dynamic Bass Boost

MP3
USB digitalmottagare

AZ1840
Njut av fantastiskt 

ljud var du än är
Vill du lyssna på musik som är lagrad på en bärbar musikspelare utan att använda hörlurar? 
Anslut den bärbara spelaren till USB Direct-uttaget på AZ1840 och lyssna på din digitala 
favoritmusik genom de kraftfulla högtalarna.

Kraftfullt ljut som hörs och känns
• Basreflexhögtalare för djupt, kraftfullt ljud
• 4-tums fullregisterhögtalare för kraftfullt ljud
• MAX Sound för omedelbar förstärkning
• DBB (Dynamic Bass Boost) för djupare och bättre ljud
• Total uteffekt på 2x1 W RMS

Musikunderhållning från flera källor
• Lyssna på MP3/WMA-CD, CD och CD-RW
• Digital mottagare för förinställda kanaler
• USB Direct för MP3-/WMA-musikuppspelning

Lättanvänd
• MP3 Link för uppspelning av bärbar musik
• Praktisk fjärrkontroll
• Uttag för stereohörlurar



 Basreflexhögtalare
Basreflexhögtalare ger en djup basupplevelse. 
De skiljer sig från vanliga högtalare genom att 
en baskanal är akustiskt förbunden med 
woofern för att få en lågfrekvent uteffekt. 
Resultatet blir en djupare kontrollerad bas och 
mindre distorsion. Tillsammans med gensvaret 
från woofern skapas lågfrekventa ljud och du 
kan uppleva nya djupa basljud.

MAX Sound
MAX Sound-tekniken förstärker momentant 
basen, maximerar ljudprestanda och skapar en 
mycket imponerande ljudupplevelse med 
endast en knapptryckning. Den sofistikerade 
elektronikkretsen kalibrerar befintliga ljud- och 
volyminställningar vilket omedelbart förstärker 
bas och volym till maximala nivåer utan 

distorsion. Slutresultatet är en märkbar 
förstärkning av både ljudspektra och volym och 
en mäktig ljudhöjning som ger nya dimensioner 
till vilken musik som helst.

Lyssna på MP3/WMA-CD, CD och CD-
RW
Med ljudkomprimeringsteknik kan digitala 
musikfiler reduceras upp till 10 gånger i storlek 
utan att ljudkvaliteten radikalt försämras. MP3 
och WMA är två av komprimeringsformaten 
med vilka du kan uppleva en hel värld av digital 
musik på din Philips-spelare. Hämta MP3- eller 
WMA-låtar på musikwebbplatser på internet 
eller skapa dina egna MP3- eller WMA-
musikfiler genom att rippa dina CD-skivor och 
överföra dem till spelaren.

MP3 Link för bärbar musik
MP3 Link-anslutningen möjliggör 
direktuppspelning av MP3-innehåll från bärbara 
mediespelare. Du kan njuta av din favoritmusik 
med ljudsystemets enastående ljudkvalitet. 
Dessutom är MP3 Link också mycket praktiskt 
eftersom du bara behöver ansluta din bärbara 
MP3-spelare till ljudsystemet.

USB Direct - MP3/WMA
Med USB Direct-läget kan du helt enkelt välja 
musiken på en USB-enhet och spela upp allt 
innehåll. Du behöver bara ansluta USB-enheten 
och kan sedan spela upp musik eller exportera 
innehåll från den.
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Ljuduppspelning
• Typ av laddare: Toppmatad
• Uppspelningsmedia: CD, CD-R, CD-RW, MP3-

CD-skiva, WMA-CD
• Skivuppspelningslägen: Snabbt framåt/bakåt, Nästa/

Föregående spårsökning, Repetera spelning, 
Blandad uppspelning

• Programmerbara spår: 20

Anslutningar
• USB: USB-värd
• Hörlur: 3,5 mm
• Aux-in: MP3 LINK

Mottagare/mottagning/sändning
• Antenn: FM-antenn
• Radioband: FM, AM
• Automatisk digital kanalsökning
• Kanalförinställningar: 25

Ljud
• Ljudförbättring: DBB (Dynamic Bass Boost), MAX 

Sound
• Ljudsystem: Stereo
• Volymkontroll: Volymkontroll upp/ner
• Högtalartyper: Basreflexhögtalare
• Uteffekt (RMS): 2X1,0 W
• Högtalardiameter: 4 tum

Högtalare
• Legering: Metall
• Högtalartyper: Högtalare
• Inbyggda högtalare: 2

Bekvämlighet
• Skärmtyp: LCD
• Fjärrkontroll
• Visa siffror: 5

Tillbehör
• Tillbehör som medföljer: Nätkabel, Bruksanvisning, 

Garanticertifikat
• Fjärrkontroll

Mått
• Förpackningens mått (B x H x D): 

457 x 283 x 210 mm
• Produktens mått (B x H x D): 

420 x 240 x 168 mm
• Vikt: 2,2 kg
• Vikt inkl. förpackning: 2,8 kg

Effekt
• Batterityp: R20
• Batterispänning: 1,5 V
• Nätström
• Antal batterier: 6
•
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