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Ηχοσύστημα με CD

USB
Ψηφιακό ραδιόφωνο

AZ1850
Εξαιρετικός φορητός ήχος

Το ηχοσύστημα με CD της Philips θα απελευθερώσει τις αγαπημένες σας ψηφιακές 
μελωδίες από τη φορητή συσκευή αναπαραγωγής για να τις απολαμβάνετε με 
ισχυρό ήχο, παντού και πάντα.

Απολαύστε τη μουσική σας από πολλαπλές πηγές
• USB Direct για αναπαραγωγή μουσικής MP3/WMA
• Αναπαραγωγή MP3/WMA-CD, CD και CD-RW
• Ψηφιακό ραδιόφωνο με προεπιλεγμένους σταθμούς για μεγαλύτερη άνεση
• MP3 Link για αναπαραγωγή φορητής μουσικής

Δυνατός ήχος που ακούτε και νιώθετε
• Σύστημα ηχείων με ανάκλαση μπάσων για πανίσχυρο, βαθύτερο ήχο
• Δυναμική ενίσχυση μπάσων για βαθύ και πλούσιο ήχο
• Συνολική ισχύς εξόδου 2W RMS

Εύκολη χρήση
• Εύχρηστο τηλεχειριστήριο για μεγαλύτερη άνεση
• Υποδοχή στερεοφωνικών ακουστικών για καλύτερη προσωπική μουσική απόλαυση
• Χρονοδιακόπτης αυτόματης διακοπής λειτουργίας για να αποκοιμηθείτε με την αγαπημένη 
σας μουσική



 USB Direct

Με τη λειτουργία USB Direct, απλώς 
συνδέετε την επιθυμητή συσκευή USB στη 
θύρα USB της συσκευής Philips και 
απολαμβάνετε απευθείας αναπαραγωγή 
μουσικής από τη συσκευή Philips.

Αναπαραγωγή MP3/WMA-CD, CD και 
CD-RW

Με την τεχνολογία συμπίεσης ήχου, μεγάλα 
ψηφιακά αρχεία μουσικής μπορούν να γίνουν 
έως και 10 φορές μικρότερα, χωρίς 
σημαντική μείωση της ποιότητας του ήχου. 
Τα MP3 ή WMA είναι δύο από τα φορμά 
συμπίεσης που σας επιτρέπουν να 
απολαμβάνετε έναν κόσμο ψηφιακής 
μουσικής στη συσκευή αναπαραγωγής της 
Philips. Πραγματοποιήστε λήψη τραγουδιών 
MP3 ή WMA από εξουσιοδοτημένες 
ιστοσελίδες μουσικής στο Διαδίκτυο ή 
δημιουργήστε τα δικά σας μουσικά αρχεία 
MP3 ή WMA αντιγράφοντας τα CD ήχου σας 
και μεταφέροντάς τα στη συσκευή σας.

Σύστημα ηχείων με ανάκλαση μπάσων

Το Σύστημα ηχείων με ανάκλαση μπάσων 
παράγει πλούσια εμπειρία μπάσων από ένα 
σύστημα ηχείων μικρού μεγέθους. Διαφέρει 
από τα συμβατικά συστήματα ηχείων καθώς 
διαθέτει πρόσθετο αγωγό μπάσων, 
ακουστικά στοιχισμένο με το γούφερ, για 
βελτίωση της απόσβεσης των χαμηλών 
συχνοτήτων του συστήματος. Το 
αποτέλεσμα είναι πιο πλούσια μπάσα και 
λιγότερη παραμόρφωση. Το σύστημα 
λειτουργεί συντονίζοντας τη μάζα αέρα στον 
αγωγό μπάσων, ώστε να πάλλεται όπως ένα 
συμβατικό γούφερ. Σε συνδυασμό με την 
απόκριση του γούφερ, το σύστημα 
παρατείνει το σύνολο των ήχων χαμηλής 
συχνότητας για τη δημιουργία μιας νέας 
διάστασης πλούσιων μπάσων.

Εύχρηστο τηλεχειριστήριο

Με ένα εύχρηστο τηλεχειριστήριο για 
μεγαλύτερη άνεση στα δάχτυλά σας, το μόνο 
που έχετε να κάνετε είναι να χαλαρώσετε.

Υποδοχή στερεοφωνικών ακουστικών
Συνδέστε τα ακουστικά σας σε αυτήν τη 
συσκευή Philips για μια πιο προσωπική 
εμπειρία ακρόασης, όποια στιγμή θέλετε. 
Μπορείτε να απολαύσετε την αγαπημένη 

σας μουσική με εξαιρετικό ήχο χωρίς να 
ενοχλείτε τους άλλους, απλώς συνδέοντας 
τα ακουστικά σας στη συσκευή.

Dynamic Bass Boost

Η Δυναμική ενίσχυση μπάσων μεγιστοποιεί 
την μουσική απόλαυση, δίνοντας έμφαση 
στα μπάσα της μουσικής σε οποιοδήποτε 
επίπεδο έντασης - χαμηλό ή υψηλό – με το 
πάτημα ενός κουμπιού! Οι τελικές 
συχνότητες μπάσων συνήθως χάνονται όταν 
η ένταση είναι σε χαμηλό επίπεδο. Για να μη 
συμβαίνει αυτό, η Δυναμική ενίσχυση 
μπάσων μπορεί να εναλλαχθεί για ενίσχυση 
του επιπέδου των μπάσων, ώστε να 
απολαμβάνετε σταθερό ήχο ακόμα και όταν 
χαμηλώνετε την ένταση.

2W RMS

Το σύστημα αυτό έχει συνολική ισχύ εξόδου 
2W RMS. H τιμή RMS αναφέρεται στη μέση 
τετραγωνική τιμή, η οποία αποτελεί τυπικό 
μέγεθος μέτρησης της ηχητικής ισχύος ή, 
ακόμα καλύτερα, της ηλεκτρικής ισχύος που 
μεταφέρεται από έναν ενισχυτή ήχου σε ένα 
ηχείο και μετριέται σε watt. Η ποσότητα 
ηλεκτρικής ισχύος που αποδίδεται στο ηχείο 
και η ευαισθησία αυτού καθορίζει την 
παραγόμενη ηχητική ισχύ. Όσο 
περισσότερα τα watt, τόσο καλύτερη η 
ηχητική ισχύς που εκπέμπει το ηχείο.
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Αναπαραγωγή ήχου
• Μέσα αναπαραγωγής: CD, CD-R, CD-RW, MP3-

CD, WMA-CD
• Λειτουργίες αναπαραγωγής δίσκων: γρήγορη 
κίνηση εμπρός/πίσω, αναζήτηση επόμενου/
προηγ. κομματιού, επανάληψη/τυχαία 
αναπαραγωγή/πρόγραμμα

• λειτουργίες αναπαραγωγής USB Direct: γρήγορη 
κίνηση πίσω/γρήγορη κίνηση εμπρός, 
αναπαραγωγή/παύση, προηγούμενο/επόμενο, 
αναπαραγωγή προγράμματος, επανάληψη, 
τυχαία αναπαραγωγή, stop

Συνδεσιμότητα
• USB: Host USB
• Έξοδος ήχου/βίντεο: Ακουστικά (3,5 χιλ.)
• Σύνδεση MP3: Στερεοφωνική είσοδος 3,5 χιλ

Δέκτης/Λήψη/Μετάδοση
• Κεραία: Κεραία FM
• Ζώνες δέκτη: FM, MW
• Προρυθμίσεις σταθμών: 40
• Βελτίωση δέκτη: αυτόματος ψηφιακός 
συντονισμός

Ήχος
• Ενίσχυση ήχου: Δυναμική ενίσχυση μπάσων 2 
βημάτων, έλεγχος ψηφιακού ήχου

• Σύστημα ήχου: στερεοφωνικό
• Έλεγχος έντασης ήχου: περιστροφικός 

(ψηφιακός)
• Ισχύς: 2 x 1 W RMS

Ηχεία
• Αρ. ενσωματωμένων ηχείων: 2
• Βελτίωση ηχείων: Ηχείο με ανάκλαση μπάσων 2 
δρόμων

• Φινίρισμα γρίλιας ηχείου: μεταλλικό

Άνεση
• Τύπος μονάδας τοποθέτησης: πάνω
• Τύπος οθόνης: Οθόνη LCD

Αξεσουάρ
• Τηλεχειριστήριο
• Καλώδια/Σύνδεση: καλώδιο ρεύματος
• Εγχειρίδιο χρήσης: Πολλές γλώσσες
• Εγγύηση: Έντυπο εγγύησης παγκόσμιας 
κάλυψης

Διαστάσεις
• Μικτό βάρος: 4 κ.
• Βάθος συσκευασίας: 198 μμ
• Ύψος συσκευασίας: 310 μμ
• Πλάτος συσκευασίας: 468 μμ
• Βάρος: 3 κ.
• Βάθος κύριας μονάδας: 270 μμ
• Ύψος κύριας μονάδας: 170 μμ
• Πλάτος κύριας μονάδας: 435 μμ

Ρεύμα
• Τροφοδοσία ρεύματος: 220 - 240 V
• Αριθμός μπαταριών: 6 x LR20 για την κύρια 
μονάδα (δεν περιλαμβάνονται), 1x CR2025 για το 
τηλεχειριστήριο (περιλαμβάνεται)

•
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