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Užijte si skvělý zvuk 

všude, kam půjdete
Chcete osvobodit své oblíbené digitální melodie z přenosného hudebního přehrávače a vychutnat si je 

všechny na výkonných reproduktorech? Díky rozhraní USB Direct přístroje pro přehrávání disků CD 

AZ1846 společnosti Philips je to možné! Navíc přístroj obsahuje funkci digitálního nahrávání MP3 

jediným dotekem - bez použití PC.

Silný zvuk, který uslyšíte a ucítíte
• Reprosoustavy Bass Reflex pro hluboký a silný zvuk
• Širokopásmové reproduktory 10 cm pro silný zvuk
• Zvuk MAX Sound pro okažité zvýšení výkonu
• Funkce Dynamic Bass Boost pro hluboké a dramatické basy
• Celkový výstupní výkon 2 x 2 W RMS

Hudební zážitek z více zdrojů
• Přehrávání hudby na discích MP3/WMA-CD, CD a CD-RW
• Režim USB Direct pro přehrávání hudby ve formátu MP3/WMA
• Digitální ladění předvoleb stanic

Snadné použití
• Nahrávání MP3 jedním stisknutím bez použití počítače
• Připojení MP3 pro přehrávání hudby z přenosných zařízení
• Praktické dálkové ovládání
 



 Reprosoustavy Bass Reflex

Reprosoustavy Bass Reflex zajišťují reprodukci 
hlubokých basů. Od konvenčních reprosoustav 
se liší přidáním basového průduchu pro 
hluboké tóny, který je akusticky vyladěn tak, 
aby spolu s basovým reproduktorem 
poskytoval optimální výkon na nízkých 
kmitočtech. Výsledkem jdou hluboké basy 
s nižším zkreslením. V kombinaci s výkonem 
basového reproduktoru poskytují soustavy 
tohoto typu zcela nový rozměr reprodukce 
zvuku na nejnižších kmitočtech.

MAX Sound

Zvuková technologie MAX Sound zajišťuje 
okamžité zvýšení výkonu při reprodukci 
basových tónů, maximální využití výkonu při 
nastavené hlasitosti a vytváří nejpůsobivější 
poslechový vjem – stačí stisknout jediné 
tlačítko. Důmyslná elektronická soustava 
upraví nastavení zvuku a hlasitosti tak, aby 

došlo k maximálnímu zvýraznění basů a 
hlasitosti reprodukce bez zkreslení. To má za 
následek slyšitelné zesílení zvukového spektra i 
hlasitosti a zvýraznění zvuku hudby libovolného 
stylu.

Přehrávání hudby na discích MP3/WMA-
CD, CD a CD-RW

Přehrávání hudby na discích MP3/WMA-CD, 
CD a CD-RW

USB Direct pro přehrávání formátů 
MP3/WMA

S režimem USB Direct můžete jednoduše 
vybrat hudbu na paměťovém disku USB a 
přehrát veškerý obsah. Jediné, co je třeba 
provést, je zapojit paměťový disk USB a nechat 
přehrát hudbu nebo exportovat obsah ze 
zařízení.

Záznam MP3 stisknutím jediného 
tlačítka

není k dispozici

Připojení MP3 pro přenosnou hudbu

Připojení MP3 umožňuje přímé přehrávání 
obsahu MP3 z přenosných přehrávačů medií. 
Kromě toho, že si můžete vychutnat svou 
oblíbenou hudbu v mimořádné kvalitě zvuku 
audiosystému, je také připojení MP3 extrémně 
pohodlné, neboť stačí pouze připojit přenosný 
MP3 přehrávač k audiosystému.
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Přehrávání zvuku
• Typ zavádění: Horní
• Média pro přehrávání: CD, CD-R, CD-RW, MP3-

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

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

• programovatelné skladby: 20

Možnosti připojení
• USB: Port USB
• Vstup Aux: Připojení MP3
• Sluchátka: 3,5 mm

Tuner/příjem/vysílání
• Anténa: Anténa VKV
• Pásma tuneru: VKV, SV
• Automatické digitální ladění: Ano
• Předvolby stanic: 40

Zvuk
• Výstupní výkon (RMS): 2 x 2 W
• Vylepšení zvuku: MAX Sound, Dynamic Bass Boost
• Zvukový systém: Stereo
• Průměr reproduktoru: 4"
• Ovládání hlasitosti: Ovládání hlasitosti nahoru/dolů
• Typ reproduktorů: Reproduktory s konstrukcí 

Bass Reflex

Reproduktory
• Vestavěné reproduktory: 2

• Povrchová úprava: Kov
• Typ reproduktorů: Reproduktory

Pohodlí
• Počet znaků displeje: 5
• Typ displeje: LCD

Příslušenství
• Dodávané příslušenství: Síťová šňůra, Uživatelský 

manuál, Záruční list
• Dálkový ovladač: Ano

Rozměry
• Rozměry výrobku (Š x V x H): 

420 x 168 x 240 mm
• Rozměry balení (Š x V x H): 457 x 283 x 210 mm
• Hmotnost: 2,8 kg
• Hmotnost včetně balení: 3,7 kg

Spotřeba
• Typ baterie: LR20
• Napětí baterie: 1,5 V
• Napájení ze sítě: ano
• Počet baterií: 6

Nahrávání zvuku
• Média pro nahrávání: Zařízení USB
• Režimy nahrávání USB: Okamžité nahrávání, 

Naprogramované skladby, Jediný disk, Jediná 
skladba

• Zdroje nahrávání USB: CD
•
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