
 

 

Philips
CD Soundmachine

• USB
• Digitálne ladenie

AZ1850
Skvelý prenosný zvuk

Zariadenie Philips CD Soundmachine vyslobodí vaše obľúbené digitálne skladby z 
prenosného hudobného prehrávača a umožní vám vychutnať si ich naplno vďaka 
výkonnému zvuku, kedykoľvek a kdekoľvek.

Vychutnajte si hudbu z viacerých zdrojov
• USB Direct pre prehrávanie hudby vo formáte MP3/WMA
• Prehrávanie MP3/WMA-CD, CD a CD-RW
• Digitálne ladenie s predvolenými stanicami pre vyššie pohodlie
• MP3 prepojenie pre prehrávanie prenosnej hudby

Výkonný zvuk, ktorý možno počuť i cítiť
• Systém reproduktorov Bass Reflex poskytuje výkonnejšie a hlbšie basy
• Dynamické zvýraznenie basov pre hlboký a vzrušujúci zvuk
• Celkový výstupný výkon 2 W RMS

Jednoduché používanie
• Praktické diaľkové ovládanie pre extra pohodlie
• Stereofónny konektor slúchadiel poskytuje lepší hudobný zážitok
• Časovač vypnutia pre príjemné zaspávanie s obľúbenou hudbou



 USB Direct

Vďaka režimu USB Direct stačí jednoducho 
pripojiť zariadenie USB k portu USB na 
zariadení Philips a vaša digitálna hudba sa bude 
prehrávať priamo z daného zariadenia Philips.

Prehrávanie MP3/WMA-CD, CD a CD-
RW

Technológia kompresie zvuku umožňuje, aby 
sa veľkosť veľkých súborov s digitálnou 
hudbou až 10-násobne zmenšila bez 
radikálneho zníženia kvality zvuku. MP3 alebo 
WMA predstavujú dva z formátov kompresie, 
ktoré Vám umožnia vychutnávať si svet 
digitálnej hudby na prehrávači Philips. 
Prevezmite MP3 alebo WMA piesne z 
autorizovaných hudobných stránok na 
internete, prípadne vytvorte svoje vlastné 
hudobné súbory vo formáte MP3 alebo WMA 
tak, že skonvertujete svoje hudobné disky CD 
a prenesiete ich do prehrávača.

Systém repr. Bass Reflex

Systém repr. Bass Reflex umožňuje hlboký 
zážitok z basov z kompaktného systému 

reproduktorov. Odlišuje sa od bežného 
systému reproduktorov dodatočným 
kruhovým basovým otvorom, ktorý je 
akusticky zladený s reproduktorom, aby 
optimalizoval výstup systému nízkej frekvencie. 
Výsledkom sú hlbšie ovládané basy a menšie 
skreslenie. Systém funguje prostredníctvom 
rezonancie zvuku do kruhového basového 
otvoru, ktorý vibruje ako bežný reproduktor. 
Systém kombinovaný s odozvou reproduktoru 
rozširuje celkovo nízku frekvenciu zvukov a 
vytvára celkom nový rozmer hlbokých basov.

Praktické diaľkové ovládanie

Vďaka praktickému diaľkovému ovládaniu, 
ktoré zvyšuje pohodlie pri používaní 
zariadenia, vám nezostáva nič iné, len sa v 
pokoji usadiť a relaxovať.

Stereo konektor slúchadiel
Pripojte vlastné slúchadlá k tomuto zariadeniu 
Philips a doprajte si osobnejší poslucháčsky 
zážitok, kedykoľvek sa vám zažiada. Po 
pripojení slúchadiel k prehrávaču si môžete 
vychutnávať obľúbený film či hudbu so skvelým 
zvukom bez toho, aby ste rušili ostatných.

Dynamické zvýraznenie basov

Dynamické zvýraznenie basov maximalizuje 
hudobný zážitok zdôraznením basového 
obsahu na všetkých nastaveniach hlasitosti - od 
nízkej po vysokú. Stačí jeden dotyk tlačidla! 
Spodné basové frekvencie sa bežne stratia, keď 
sa hlasitosť nastaví na nízku úroveň. Aby sa 

tomuto zabránilo, dynamické zvýraznenie 
basov možno prepnúť na podporné basové 
úrovne, takže si budete môcť užívať 
konzistentný zvuk aj v prípade, že znížite 
hlasitosť.

2 W RMS

Tento systém má celkový výstupný výkon 2 W 
RMS. RMS (Root Mean Square) znamená 
strednú kvadratickú hodnotu, čo je typické 
meranie zvukového výkonu, presnejšie 
elektrického výkonu prenášaného zo 
zvukového zosilňovača do reproduktora, ktorý 
sa meria vo wattoch. Množstvo elektrického 
výkonu privedeného do reproduktora a jeho 
citlivosť určujú dosahovaný zvukový výkon. 
Čím je wattový výkon vyšší, tým lepší zvukový 
výkon reproduktor dosahuje.

Digitálne ladenie s prednastavením

Jednoducho si nalaďte stanicu, ktorú chcete 
predvoliť, stlačte a podržte tlačidlo predvoľby 
a jej frekvencia sa uloží. S predvoľbami 
rozhlasových staníc, ktoré môžete uložiť, 
získate jednoduchý prístup k rozhlasovým 
staniciam bez toho, aby ste museli príslušné 
frekvencie vždy naladiť manuálne.
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Hlavné prvky
CD Soundmachine
USB Digitálne ladenie
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Prehrávanie zvuku
• Prehrávané médiá: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, 

WMA-CD
• Režimy prehrávania disku: rýchlo dopredu/dozadu, 

vyhľadávanie ďalšej/predchádz. skladby, opakovať/
náhodne/program

• Režimy prehrávania cez USB Direct: rýchle 
vyhľ. dozadu/rýchle vyhľ. dopredu, prehrávanie/
pozastavenie, predchádzajúce/nasledujúce, 
programované prehrávanie, opakovať, režim 
náhodného prehrávania, zastavenie

Pripojiteľnosť
• USB: USB hostiteľ
• Výstup zvuku/videa: Slúchadlá (3,5 mm)
• Funkcia MP3 Link: 3,5 mm stereo vstup

Tuner/Príjem/Vysielanie
• Anténa: FM anténa
• Pásma tunera: FM, MW
• Predvolené stanice: 40
• Zdokonalenie tunera: automatické digitálne ladenie

Zvuk
• Vylepšenie zvuku: 2-krokový dynamický bass 

boost, digitálne ovládanie zvuku
• Zvukový systém: stereofónny
• Ovlád. hlasitosti: otočné (digitálne)
• Výstupný výkon: 2 x 1 W RMS

Reproduktory
• Počet vstavaných reproduktorov: 2
• Zdokonalenie reproduktora: 2-pásmový 

reproduktor Bass Reflex
• Povrchová úprava mriežok reproduktorov: kov

Vybavenie a vlastnosti
• Typ vkladania: zvrchu
• Typ displeja: LCD displej

Príslušenstvo
• Diaľkové ovládanie: áno
• Káble/pripojenie: sieťový kábel
• Manuál používateľa: viacjazyčný
• Záruka: Celosvetovo platný záručný list

Rozmery
• Hmotnosť brutto: 4 kg
• Hĺbka balenia: 198 mm
• Výška balenia: 310 mm
• Šírka balenia: 468 mm
• Hmotnosť: 3 kg
• Hĺbka hlavnej jednotky: 270 mm
• Výška hlavnej jednotky: 170 mm
• Šírka hlavnej jednotky: 435 mm

Príkon
• Zdroj napájania: 220 - 240 V
• Počet batérií: 6 x LR20 pre hlavnú jednotku (nie je 

súčasťou balenia), 1 x CR2025 pre diaľkový 
ovládač (súčasť balenia)

•
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Technické údaje
CD Soundmachine
USB Digitálne ladenie
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