Philips
Leitor de CDs

AZ1850

Fantástico som portátil
Quer libertar as suas músicas digitais preferidas do seu leitor de música portátil e desfrutálas com um som poderoso? Com o USB directo do leitor de CD da Philips AZ1850 isto
é possível!
Desfrute da sua música a partir de diferentes fontes
• Desfrute de música MP3/WMA a partir dos seus dispositivos USB portáteis
• Reproduz CD MP3/WMA, CD e CD-RW
• Sintonização digital para pré-sintonias
• Ligação MP3 para a reprodução de música portátil
Som potente para ouvir e sentir
• Altifalantes Bass Reflex para um som potente e profundo
• Dynamic Bass Boost de 2 passos para uma experiência de baixos mais profunda
• Sistema de Altifalantes de Graves de 2 vias para um som potente
• Potência de saída total de 2 X 1 W RMS
Fácil de utilizar
• Telecomando prático
• Temporizador para adormecer ao som da sua rádio favorita
• Tomada dos auscultadores estéreo
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Destaques
USB Directo para reprodução de música
em MP3/WMA

Basta ligar o dispositivo à porta USB do sistema
Hi-Fi Philips. A sua música digital é reproduzida
directamente a partir do dispositivo. Partilhe
os seus momentos preferidos com família e
amigos.

Reproduz CD MP3/WMA, CD e CD-RW
A tecnologia de compressão de áudio permite
reduzir o tamanho dos ficheiros de música
digital grandes até 10 vezes, sem degradar
radicalmente a sua qualidade de som. MP3 ou
WMA são dois dos formatos de compressão
que lhe permitem desfrutar de um mundo de
música digital no seu leitor Philips. Transfira
canções MP3 ou WMA de sites de música
autorizados através da Internet ou crie a sua
música, extraindo os seus CDs de áudio para
ficheiros MP3 ou WMA e transferindo-os para
o seu leitor.
Altifalantes Bass Reflex
Os altifalantes Bass Reflex oferecem uma
experiência de baixos profunda. São diferentes
dos altifalantes convencionais, com a adição de

um tubo de baixos acusticamente alinhado
com o wooferpara optimizar a implementação
de baixas frequências. O resultado são baixos
profundos e controlados e uma distorção
reduzida. Combinado com a resposta do
woofer, amplia os sons de baixa frequênxia
para criar uma nova dimensão de baixos
profundos.
Ligação MP3 para música portátil
A ligação MP3 permite a reprodução directa de
conteúdo MP3 dos seus leitores multimédia
portáteis. Além da vantagem de desfrutar da
sua música favorita na qualidade de som
superior proporcionada pelo sistema de áudio,
a ligação MP3 é também bastante prática, já
que apenas necessita de ligar o seu leitor de
MP3 portátil ao sistema de áudio.
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Especificações
Reprodução de áudio

• Tipo de Carregamento: Topo
• Suporte de reprodução: CD, CD-R, CD-RW, CD
MP3, CD WMA
• Modos de reprodução de discos: Avanço/Inversão
Rápido, Procura de Faixas Seguinte/Anterior,
Reprodução de Repetição, Reprodução Aleatória
• Modos USB Directos: Retrocesso rápido/Avanço
rápido, Reprodução/Pausa, Anterior/Seguinte,
Reprodução de programa, Repetir, Aleatório,
Parar
• Faixas Programáveis: 20

Conectividade

• Tipos de altifalante: Altifalante de Graves de 2 vias
• Potência de saída (RMS): 2 x 1W
• Diâmetro do altifalante: 4"

Altifalantes

• Acabamento: Metal
• Altifalantes incorporados: 2

Comodidade

• Tipo de Ecrã: LCD
• Retroiluminação

Acessórios

• USB: Anfitrião USB
• Auscultadores: 3,5 mm
• Entrada de linha estéreo 3,5 mm: MP3 LINK

•
•
•
•

Sintonizador/recepção/transmissão

Dimensões

•
•
•
•

Antena: Antena FM
Bandas do sintonizador: FM, MW
Sintonização digital automática
Estações pré-sintonizadas: 40

Som

• Melhoramento do som: Dynamic Bass Boost de 2
níveis, Controlo de Som Digital
• Sistema de som: Estéreo
• Controlo do volume: Controlo rotativo/
codificador do volume

Telecomando
Manual do utilizador: Vários idiomas
Folheto da garantia
Cabo de alimentação

• Dimensões da embalagem (L x A x P):
468 x 310 x 198 mm
• Dimensões do produto (L x A x P):
435 x 170 x 270 mm
• Peso: 3 kg
• Peso incl. embalagem: 4 kg

Alimentação

• Alimentação eléctrica: 220 - 240 V 50/60 Hz
• Número de pilhas: 6 x LR20 para unidade principal
(não incluídas), 1x CR2025 para RC (incluída)
•

Data de publicação
2012-06-18
Versão: 1.0.5
12 NC: 8670 000 55467
EAN: 87 12581 49920 4

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos os direitos reservados.
Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem
aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de
Koninklijke Philips Electronics N.V. ou dos respectivos
detentores.
www.philips.com

