
 

 

Philips
Bumbox CD z 
dynamicznym 
wzmocnieniem tonów 
niskich

MP3
USB Zgrywanie płyt CD

AZ1846
Ciesz się dźwiękiem — 

gdziekolwiek jesteś!
Chcesz uwolnić ulubioną cyfrową muzykę z przenośnego odtwarzacza muzycznego i cieszyć się 

potężnym dźwiękiem? Z odtwarzaczem CD Philips AZ1846 z bezpośrednim połączeniem USB jest to 

możliwe! Dodatkowo urządzenie umożliwia nagrywanie cyfrowych plików MP3 za pomocą jednego 

przycisku — bez potrzeby użycia komputera.

Potężny dźwięk, który słyszysz i czujesz
• Zestaw głośników z systemem Bass Reflex zapewnia głęboki i potężny dźwięk
• Głośniki pełnozakresowe 4-calowe zapewniają potężny dźwięk
• MAX Sound to szybkie wzmocnienie głośności
• Dynamiczne wzmocnienie basów zapewnia głębsze i silniejsze brzmienie niskich tonów
• Całkowita moc wyjściowa 2 x 2 W RMS

Radość z muzyki z wielu źródeł
• Odtwarzanie płyt MP3/WMA-CD, CD i CD-RW
• Bezpośrednie odtwarzanie plików MP3/WMA przez połączenie USB
• Cyfrowe strojenie w pamięci stacji

Łatwa obsługa
• Nagrywanie plików MP3 za jednym dotknięciem, bez komputera
• MP3 Link do odtwarzania muzyki z urządzeń przenośnych
• Poręczny pilot zdalnego sterowania



 Zestaw głośników z systemem Bass 
Reflex
Głośniki z systemem Bass Reflex zapewniają 
głęboki bas. W odróżnieniu od tradycyjnych 
głośników posiadają dodatkowy przewód 
basowy akustycznie dostosowany do 
parametrów głośnika niskotonowego, który 
pozwala zoptymalizować spadek wzmocnienia 
niskiej częstotliwości, dzięki czemu uzyskujemy 
głębokie, kontrolowane tony niskie przy 
śladowych zniekształceniach. W połączeniu z 
czułością głośnika niskotonowego, ogólna 
częstotliwość tonów niskich rozszerza się, 
zapewniając całkowicie nowy wymiar 
głębokiego basu.

Funkcja MAX Sound
Naciśnięcie przycisku MAX Sound powoduje 
natychmiastowe wzmocnienie dźwięków 
niskotonowych i podniesienie do maksimum 
mocy głośności, co daje imponujące efekty przy 
słuchaniu muzyki. Zaawansowany układ 
elektroniczny wysokiej jakości kalibruje 
bieżący dźwięk oraz ustawienia głośności i od 

razu wzmacnia tony niskie i głośność do 
maksymalnego poziomu bez zniekształceń. W 
rezultacie otrzymuje się wyraźne wzmocnienie 
zarówno spektrum dźwięków, jak i głośności, 
co dodaje dynamiki każdej muzyce.

Odtwarzanie płyt MP3/WMA-CD, CD i 
CD-RW
Technika automatycznej kompresji pozwala 
10-krotnie zmniejszyć rozmiar dużych plików 
muzycznych, nie tracąc prawie nic na jakości 
dźwięku. Odtwarzacz Philips umożliwia 
słuchanie muzyki cyfrowej w formacie MP3 i 
WMA. Pobierz utwory MP3 i WMA z 
autoryzowanych stron internetowych z 
muzyką albo zgraj płyty audio CD do plików 
MP3 lub WMA i przenieś je do odtwarzacza.

Bezpośrednie połączenie USB do plików 
MP3/WMA
Tryb bezpośredniego połączenia USB pozwala 
w prosty sposób wybrać muzykę zapisaną w 
pamięci USB i odtwarzać całą zawartość. W 

celu odtwarzania muzyki lub eksportowania 
zawartości z urządzenia wystarczy podłączyć 
urządzenie USB.

Nagrywanie plików MP3 za 1 
dotknięciem
Nagrywanie plików MP3 za jednym 
dotknięciem, bez komputera

MP3 Link do przenośnej muzyki
MP3 Link umożliwia bezpośrednie odtwarzanie 
zawartości MP3 z przenośnych odtwarzaczy 
multimedialnych. Słuchanie muzyki w 
doskonałej jakości zapewnionej przez zestaw 
audio to zaledwie jedna z jego zalet. Złącze 
MP3 jest niezwykle wygodne – wystarczy 
podłączyć przenośny odtwarzacz MP3 do 
zestawu audio.
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Odtwarzanie dźwięku
• Sposób ładowania: Góra
• Odtwarzane nośniki: Płyta CD, CD-R, CD-RW, 

MP3-CD, WMA-CD
• Tryby odtwarzania płyt: Szybkie odtwarzanie do 

przodu/do tyłu, Wyszukiwanie nast./poprzed. 
ścieżki, Odtwarzanie wielokrotne, Odtwarzanie w 
kolejności losowej

• Liczba utworów do zaprogramowania: 20

Możliwości połączeń
• USB: Host USB
• Wejście AUX: Złącze MP3
• Słuchawki: 3,5 mm

Tuner/Odbiór/Transmisja
• Antena: Antena zakresu UKF
• Pasma tunera: UKF, ŚR.
• Automatyczne dostrajanie cyfrowe
• Pamięć stacji: 40

Dźwięk
• Moc wyjściowa (RMS): 2 x 2 W
• Funkcje poprawy dźwięku: Funkcja MAX Sound, 

Dynamiczne wzmocnienie basów
• System dźwięku: Stereo
• Średnica głośnika: 10 cm
• Regulacja głośności: Zwiększanie/zmniejszanie 

głośności
• Typy głośników: System Bass Reflex

Głośniki
• Wbudowane głośniki: 2

• Wykończenie: Metal
• Typy głośników: Głośniki

Udogodnienia
• Liczba wyświetlanych cyfr: 5
• Typ wyświetlacza: LCD

Akcesoria
• Akcesoria w zestawie: Przewód zasilający sieciowy, 

Instrukcja obsługi, Karta gwarancyjna
• Pilot zdalnego sterowania

Wymiary
• Wymiary produktu (szer. x wys. x gł.): 

420 x 168 x 240 mm
• Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 

457 x 283 x 210 mm
• Waga: 2,8 kg
• Waga wraz z opakowaniem: 3,7 kg

Zasilanie
• Rodzaj baterii/akumulatora: LR20
• Napięcie baterii: 1,5 V
• Zasilanie sieciowe
• Liczba baterii lub akumulatorów: 6

Nagrywanie dźwięku
• Nośnik nagrywania: Urządzenie USB
• Tryby nagrywania przez złącze USB: 

Natychmiastowe nagrywanie, Zaprogramowane 
utwory, Pojedyncza płyta, Pojedynczy utwór

• Źródła nagrywania przez złącze USB: Płyta CD
•
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