Philips
CD Soundmachine

Ripa CD
AZ1845

Som portátil excelente
O Philips CD Soundmachine libertará suas músicas digitais favoritas do seu player de músicas
portátil e você poderá curti-las com um som poderoso a qualquer hora e em qualquer lugar. Ele
também dispõe de gravação digital em MP3 com um toque, sem precisar de um computador.
Fácil de usar
• Ripagem de CD para gravação digital em MP3 com um toque
• MP3 Link para reprodução de músicas
• Entrada para fone de ouvido estéreo
Diversão com músicas de várias origens
• USB Direct para reprodução de músicas MP3/WMA
• Reproduza CDs de MP3/WMA, CD e CD-RW
• Sintonizador FM/MW para curtir rádio
Som de alta potência para ouvir e sentir
• Alto-falantes Bass Reflex para um som mais potente e profundo
• Reforço dinâmico de graves para sons profundos e dinâmicos
• Alto-falantes fr 10,2 cm/4"
• Potência total de 2 x 1W RMS
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CD Soundmachine
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Especificações
Reprodução de áudio

• Mídia de reprodução: CD, CD-R, CD-RW, CD de
MP3, CD de WMA
• Modos de reprodução de discos: Avanço/
retrocesso, Localizar próxima faixa/faixa anterior,
Repetir/Reprod. Aleatória/Programar

Conectividade

• USB: Host USB
• Saída de áudio/vídeo: Fone de ouvido (3,5 mm)
• MP3 Link: Entrada estéreo Line In de 3,5 mm

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

Som
•
•
•
•

Recursos de áudio: Reforço dinâmico de graves
Sistema de áudio: estéreo
Controle de volume: giratório (analógico)
Potência de saída: 2 x 1 W RMS

Caixas acústicas

• Número de caixas acústicas integradas: 2
• Melhor desempenho de alto-falantes: caixas
acústicas Bass Reflex
• Acabamento da grade do alto-falante: metálico

Praticidade

• Dígitos do visor: 3

Destaques
• Tipo de carregador: parte superior
• Tipo de display: Display LCD

Acessórios

• Cabos/conexão: *Adaptador de pinho achatado,
Cabo MP3 LINK de 3,5mm, cabo de alimentação
• Manual do Usuário: Português do Brasil, Espanhol
• Garantido: Certificado de garantia

Dimensões
•
•
•
•
•
•
•
•

Peso bruto: 3,8 kg
Largura da embalagem: 457 mm
Altura da embalagem: 283 mm
Profundidade da embalagem: 210 mm
Peso: 2,8 kg
Profundidade da unidade principal: 240 mm
Altura da unidade principal: 168 mm
Largura da unidade principal: 420 mm

Basta conectar o dispositivo de armazenamento em
massa USB à porta USB do sistema de áudio Philips
e iniciar a gravação de suas músicas favoritas de CDs
no dispositivo USB ou MP3 player - com um único
toque e sem precisar de um computador.

Alto-falantes Bass Reflex

As caixas acústicas Bass Reflex oferecem graves mais
profundos. Diferem do sistema convencional de
caixas acústicas sendo equipadas com um tubo de
graves acusticamente alinhado com o subwoofer,
para otimizar a reprodução de baixas freqüências do
sistema. O resultado são níveis de graves mais
profundos e controlados, com baixa distorção.
Combinado à resposta do subwoofer, o sistema
expande os sons de baixa freqüência, criando uma
dimensão inteiramente nova de graves profundos.

Alimentação

USB Direct

Gravação de áudio

MP3 Link

• Tipo de pilha: Tamanho D (LR20)
• Tensão da bateria: 1,5 V
• Fonte de alimentação: Voltagem selecionável: 110 127 V e 220 - 240V AC
• Nº de pilhas: 6
• Mídia de gravação: Dispositivo USB
• Modos de gravação USB: Gravação instantânea,
Faixas programadas, Disco único, Faixa única
• Origens de gravação USB: CD
•
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Com o modo USB Direct, você pode simplesmente
selecionar a música em um dispositivo USB e
reproduzir todo o seu conteúdo. Você só precisa
conectar seu dispositivo USB para reproduzir ou
exportar conteúdos do dispositivo.
A conectividade MP3 Link permite a reprodução
direta do conteúdo de aparelhos de MP3. E, além da
vantagem de curtir suas músicas favoritas com
qualidade de som superior, o MP3 Link é
extremamente prático, afinal, você só precisa
conectar o aparelho de MP3 ao sistema de áudio.

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

