
 

 

Philips
เครื่องเล่น CD

• ริปเพลงจากแหล่งต่างๆ
• USB
• เทป

AZ1852
พกพาเสียงคุณภาพเยี่ยม

ความสุขในการฟังเพลงอย่างต่อเนื่องอยู่ในมือคุณด้วย Philips CD Soundmachine 
ที่สามารถริปซีดีและแปลงรายการวิทยุที่คุณชอบแล้วบันทึกเป็นรูปแบบ MP3 
ได้โดยไม่จำเป็นต้องใช้คอมพิวเตอร์ พร้อมมี USB Direct เพื่อเพิ่มความสนุกสนานของดนตรีแบบพกพาได้

มีความสุขกับเสียงดนตรีที่คุณชื่นชอบได้อย่างต่อเนื่อง
• ต่อกับ USB ได้โดยตรงสำหรับเล่นเพลง MP3/WMA
• เล่น MP3/WMA-CD, CD และ CD-RW
• เครื่องเล่นคาสเซ็ตต์แบบหยุดอัตโนมัติ
• เครื่องรับวิทยุ FM เพื่อความเพลิดเพลินในการฟังวิทยุ
• Rip-plus เพื่อการบันทึก MP3 จากหลายแหล่งด้วยปุ่มเดียว
ใช้งานง่าย
• ช่องเชื่อมต่อ MP3 สำหรับเครื่องเล่นเพลงแบบพกพา
• รีโมทคอนโทรลจับถนัดมือให้คุณควบคุมได้สะดวกสบาย
พลังเสียงเต็มอิ่ม ชัดใส
• Dynamic Bass Boost ให้เสียงเบสที่หนักแน่นและชัดเจน



 USB Direct

ในโหมด USB Direct เพียงเสียบอุปกรณ์ USB 
ของคุณเข้ากับช่องเสียบ USB บนอุปกรณ์ 
Philips และเล่นเพลงดิจิตอลจากอุปกรณ์ Philips 
ได้โดยตรง

เล่น MP3/WMA-CD, CD และ CD-RW

เทคโนโลยีการบีบอัดเสียงช่วยลดขนาดของไฟ
ล์ดนตรีดิจิตอลขนาดใหญ่ให้เล็กลงได้ถึง 10 เท่า 
โดยไม่ลดคุณภาพของเสียง ไฟล์รูปแบบ MP3 
หรือ WMA เป็นสองรูปแบบการบีบอัดเสียง 
ซึ่งช่วยให้คุณเพลิดเพลินกับโลกเสียงเพลงดิจิต
อลบนเครื่องเล่น Philips ของคุณ 
ดาวน์โหลดเพลงในรูปแบบ MP3 หรือ WMA 
จากเว็บไซต์เพลงที่ได้รับอนุญาตบนอินเตอร์เน็
ต 
หรือสร้างเพลงของคุณเองโดยการริปเพลงจากแ
ผ่นซีดีให้เป็นไฟล์ MP3 หรือ WMA 
และถ่ายโอนลงในเครื่องเล่นของคุณ

ช่องเชื่อมต่อ MP3

ช่องเชื่อมต่อ MP3 ให้คุณสามารถเล่นเพลง MP3 
จากเครื่องเล่นมีเดียแบบพกพาได้โดยตรง 
นอกจากคุณจะได้เพลิดเพลินกับเพลงโปรดในร
ะบบเสียงคุณภาพเยี่ยมแล้ว ช่องเชื่อมต่อ MP3 
ยังให้ความสะดวกอย่างดียิ่ง 
เพียงคุณเสียบปลั๊กเครื่องเล่น MP3 
แบบพกพาเข้ากับอุปกรณ์ระบบเสียงเท่านั้น

เครื่องเล่นคาสเซ็ตต์แบบหยุดอัตโนมัติ

เครื่องเล่นคาสเซ็ตต์แบบหยุดอัตโนมัติ

จูนเนอร์ FM
เครื่องรับวิทยุ FM 
เพื่อความเพลิดเพลินในการฟังวิทยุ

รีโมทคอนโทรลจับถนัดมือ

รีโมทคอนโทรลจับถนัดมือให้คุณควบคุมได้สะด
วกสบายที่ปลายนิ้ว 
คุณเพียงแค่เอนกายและพักผ่อนได้อย่างเต็มที่

Dynamic Bass Boost

Dynamic Bass Boost 
ช่วยเพิ่มความสุขในการฟังดนตรีของคุณให้มาก
ขึ้น 
โดยเน้นเสียงเบสของดนตรีผ่านช่วงการตั้งค่าระ
ดับเสียงจากต่ำไปถึงสูงได้เพียงแค่กดปุ่ม! 
ตามปกติความถี่เสียงเบสระดับต่ำสุดจะหายไปเ
มื่อตั้งไว้ที่ระดับต่ำ เพื่อแก้ไขลักษณะดังกล่าว 
สามารถเปิด Dynamic Bass Boost 
เพื่อเร่งระดับเสียงเบส 
ดังนั้นคุณจึงสามารถมีความสุขกับเสียงที่ไม่เปลี่
ยนแปลงแม้จะลดระดับเสียงลงได้

Rip-plus
ด้วยคุณสมบัติอันชาญฉลาด 
คุณสามารถริปข้อมูลเพลงจาก CD, เทปคาสเซต 
(หากมี), รายการวิทยุหรืออุปกรณ์อื่นๆ 
ด้วยสายสัญญาณเข้า สู่ระบบ Hi-Fi 
ได้โดยตรงจากอุปกรณ์ USB และการ์ด SD 
(หากมี) มาเป็นรูปแบบ MP3 โดยไม่ต้องใช้ PC
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ไฮไลต์
เครื่องเล่น CD
ริปเพลงจากแหล่งต่างๆ USB, เทป
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การเชื่อมต่อ
• USB: โฮสต์ USB
• เอาต์พุตเสียง/วิดีโอ: หูฟัง (3.5 มม.)
• ช่องเชื่อมต่อ MP3: ช่องต่อสัญญาณเข้า ขนาด 3.5 

มม.
การเล่นเสียง
• สื่อที่เล่นได้: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-

CD
• โหมดเล่นดิสก์: กรอเดินหน้า/ถอยหลังอย่างรวดเร็ว, 

ค้นหาแทร็คก่อนหน้า/ถัดไป, เล่นซ้ำ/สุ่ม/
ตั้งโปรแกรม

• เทคโนโลยีการเล่นเทปคาสเซ็ตต์: ระบบกลไก
• จำนวนช่องใส่เทป: 1
• โหมดการเล่น USB Direct: กรอถอยหลัง/

กรอเดินหน้าอย่างเร็ว, เล่น/หยุดชั่วคราว, ถัดไป/
ก่อนหน้า, เล่นซ้ำ, สุ่ม, หยุด

จูนเนอร์/เครื่องรับ/เครื่องส่ง
• คลื่นที่เครื่องรับวิทยุรับได้: FM
• เสาอากาศ: เสาอากาศ FM
เสียง
• ระบบเสียง: สเตอริโอ
• การควบคุมระดับเสียง: หมุน (อะนาล็อก)
• พลังขับเสียง: 2 x 1 W RMS
ลำโพง
• จำนวนลำโพงที่ติดตั้งภายใน: 2
• ฝาครอบลำโพง: โลหะ

สะดวกสบาย
• ประเภทตัวโหลด: ส่วนบน
• ประเภทจอภาพ: จอแสดงผล LCD
อุปกรณ์เสริม
• สายเคเบิล/การเชื่อมต่อ: สายไฟ
• รีโมทคอนโทรล
• อื่นๆ: คู่มือผู้ใช้
• รับประกัน: ใบรับประกัน
กำลังไฟ
• ประเภทแบตเตอรี่: ขนาด C (LR14)
• แรงดันแบตเตอรี่: 1.5 V
• จำนวนแบตเตอรี่: 6
• ประเภทพลังไฟ :: อินพุต AC
ขนาด
• น้ำหนักสุทธิ: 3.5 กก.
• ความลึกของบรรจุภัณฑ์: 304 มม.
• ความสูงของบรรจุภัณฑ์: 204 มม.
• ความกว้างของบรรจุภัณฑ์: 404 มม.
• น้ำหนัก: 2.8 กก.
• ความลึกของตัวเครื่อง: 256 มม.
• ความสูงของตัวเครื่อง: 161 มม.
• ความกว้างของตัวเครื่อง: 360 มม.
การบันทึกเสียง
• สื่อในการบันทึก: เทป, อุปกรณ์ USB
• การเพิ่มประสิทธิภาพการบันทึกเทป: 

การบันทึกแบบเริ่มเล่น CD พร้อมกัน
• แหล่งข้อมูลการบันทึกเสียง USB: CD, เทป, จูนเนอร์
•
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รายละเอียดเฉพาะ
เครื่องเล่น CD
ริปเพลงจากแหล่งต่างๆ USB, เทป
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