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CD Soundmachine

USB
Digitalmottagare

AZ1850
Bra bärbart ljud

Philips CD Soundmachine befriar din favoritmusik från din bärbara musikspelare så att du 
kan njuta av den med kraftfullt ljud – när som helst, var som helst.

Lyssna på musik från olika källor
• USB Direct för MP3-/WMA-musikuppspelning
• Lyssna på MP3/WMA-CD, CD och CD-RW
• Digital mottagare med förinställda kanaler är extra praktiskt
• MP3 Link för uppspelning av bärbar musik

Kraftfullt ljut som hörs och känns
• Basreflexhögtalarsystem som ger ett djupt och kraftfullt ljud
• DBB (Dynamic Bass Boost) för djupare och bättre ljud
• Total uteffekt på 2 W RMS

Lättanvänd
• Praktisk fjärrkontroll för extra bekvämlighet
• Hörlursuttag för en bättre personlig musikupplevelse
• Insomningsfunktion så att du enkelt kan somna till din favoritmusik



 USB Direct

I USB Direct-läget kan du enkelt ansluta USB-
enheter till USB-porten på din Philips-enhet 
och spela upp digital musik direkt från Philips-
enheten.

Lyssna på MP3/WMA-CD, CD och CD-
RW

Med ljudkomprimeringsteknik kan digitala 
musikfiler reduceras upp till 10 gånger i storlek 
utan att ljudkvaliteten radikalt försämras. MP3 
och WMA är två av komprimeringsformaten 
med vilka du kan uppleva en hel värld av digital 
musik på din Philips-spelare. Ladda ned MP3- 
eller WMA-låtar på musikwebbplatser på 
internet eller skapa dina egna MP3- eller 
WMA-musikfiler genom att rippa dina CD-
skivor och överföra dem till spelaren.

Basreflexhögtalare

Basreflexhögtalare ger en djup bas från 
kompakta högtalarlådor. De skiljer sig från 

vanliga högtalarlådor genom att en baskanal är 
akustiskt förbunden med woofern för att få en 
lågfrekvent uteffekt från systemet. Resultatet 
blir en djupare kontrollerad bas och mindre 
distorsion. Det fungerar genom att luftmassan 
i baskanalen fås att vibrera som i en 
konventionell woofer för att på så sätt skapa 
resonansen. Tillsammans med gensvaret från 
woofern skapas lågfrekventa ljud och du kan 
uppleva nya djupa basljud.

Praktisk fjärrkontroll

Med en praktisk fjärrkontroll bekvämt i handen 
behöver du bara luta dig tillbaka.

Stereohörlursuttag
Anslut dina egna hörlurar till den här enheten 
från Philips och få en mer anpassad 
lyssnarupplevelse när det passar dig bäst. Njut 
av din favoritmusik med fantastiskt ljud utan att 
störa andra.

DBB (Dynamic Bass Boost)

Med DBB (Dynamic Bass Boost) maximerar du 
musikupplevelsen med en knapptryckning och 
tydliggör basen i alla volyminställningar – från 
lågt till högt. De lägsta basfrekvenserna går ofta 
förlorade vid låga volymer. För att motverka 
detta kan du ställa in DBB så att basen förstärks 

och du kan njuta av ett rikt ljud även när du 
skruvar ned volymen.

2 W RMS

Det här systemet har total uteffekt på 
2 W RMS. RMS står för Root Mean Square 
(kvadratroten ur medelvärdet), som är ett 
vanligt mått på ljudeffekt, eller snarare den 
elektriska energi som överförs från en 
förstärkare till en högtalare, och som mäts i 
watt. Mängden elektrisk energi som levereras 
till högtalaren och dess känslighet avgör vilken 
ljudeffekt som genereras. Ju högre wattal desto 
bättre ljudeffekt från högtalaren.

Digital mottagare med förinställningar

Sök helt enkelt efter kanalen du vill ställa in 
som snabbval och håll snabbvalsknappen 
intryckt så sparas frekvensen. Med förinställda 
radiokanaler kan du snabbt komma åt din 
favoritradiokanal utan att manuellt behöva 
ställa in frekvensen varje gång.
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Ljuduppspelning
• Uppspelningsmedia: CD, CD-R, CD-RW, MP3-

CD-skiva, WMA-CD
• Skivuppspelningslägen: snabbt framåt/bakåt, nästa/

föregående spårsökning, repetera/shuffle/program
• Uppspelningslägen för USB Direct: snabbspolning 

bakåt/framåt, spela upp/paus, föregående/nästa, 
programmerad uppspelning, repetering, shuffle, 
Stopp

Anslutningar
• USB: USB-värd
• Ljud-/videoutgång: Hörlur (3,5 mm)
• MP3 Link: 3,5 mm stereoanslutning

Mottagare/mottagning/sändning
• Antenn: FM-antenn
• Radioband: FM, AM
• Kanalförinställningar: 40
• Mottagarförbättring: automatisk digital 

kanalsökning

Ljud
• Ljudförbättring: DBB (Dynamic Bass Boost) i 2 

steg, digital ljudkontroll
• Ljudsystem: stereo
• Volymkontroll: ratt (digital)
• Uteffekt: 2 x 1 W RMS

Högtalare
• Antal inbyggda högtalare: 2
• Högtalarförbättring: 2-vägs basreflexhögtalare
• Högtalargaller, finish: metall

Bekvämlighet
• typ av laddare: toppmatad
• Skärmtyp: LCD-display

Tillbehör
• Fjärrkontroll
• Kablar/anslutning: nätkabel
• Bruksanvisning: flera språk
• Garanti: Häfte med världsomfattande garanti

Mått
• Bruttovikt: 4 kg
• Pakethöjd: 198 mm
• Paketbredd: 310 mm
• Paketbredd: 468 mm
• Vikt: 3 kg
• Huvudenhet, djup: 270 mm
• Huvudenhet, höjd: 170 mm
• Huvudenhet, bredd: 435 mm

Effekt
• Strömförsörjning: 220 - 240 V
• Antal batterier: 6 x LR20 för huvudenhet 

(medföljer inte), 1x CR2025 för RC (medföljer)
•
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