Philips
CD радиокасетофон

USB

AZ1880

Радвайте се на страхотен звук в стил
с USB Direct и извличане от CD
Искате да освободите своите любими цифрови парчета от портативния музикален плейър и да
им се наслаждавате при мощен звук? С помощта на USB Direct в CD радиокасетофона AZ1880
на Philips това е възможно! Освен това, той предлага цифров запис на MP3 с едно натискане няма нужда от компютър.
Наслаждавайте се на любимата си музика от различни източници
• Слушайте музика във формати MP3/WMA направо от портативните си USB устройства
• Възпроизвеждане на MP3/WMA-CD, CD и CD-RW
• MP3 Link за възпроизвеждане на преносима музика
• Цифрова настройка за настроени станции
Лесна употреба
• Цифров запис на MP3 с едно натискане - без нужда от компютър
• Удобно дистанционно управление
• Гнездо за стерео слушалки
Мощен звук, който можете да чуете и почувствате
• Басрефлексни високоговорители за дълбок, мощен звук
• Динамично усилване на басите за дълбок и драматичен звук

AZ1880/12

CD радиокасетофон
USB

Спецификации
Аудио възпроизвеждане

• Носители за възпроизвеждане: CD, CD-R, CDRW, MP3-CD, WMA-CD
• Режими на възпроизвеждане на диска: Бързо
напред/назад, Търсене следв./пред. песен в
албум, Търсене на следваща/предишна мелодия,
Повторно възпроизвеждане, Разбъркано
възпроизвеждане
• програмируеми песни: 40

Възможности за свързване
• USB: USB хост
• Слушалка: 3,5 мм
• 3,5 мм стерео вход: MP3 LINK

Тунер/приемане/предаване

•
•
•
•

Антена: FM антена
Честотни диапазони на тунера: FM, MW
Автоматична цифрова настройка
Предварително настроени станции: 40

Звук

• Изходна мощност (RMS): 2 X 2,5 W
• Подобрение на звука: Цифрово усилване на
басите
• Звукова система: Стерео
• Регулиране на силата на звука: Сила на звука
нагоре/надолу
• Типове високоговорители: Система
басрефлексни високоговорители

Високоговорители

Акценти
Удобство

•
•
•
•

Цифри на дисплея: 6
Тип на дисплея: LCD
Фоново осветление
Цвят на фоновото осветление: Синьо

Аксесоари

• Аксесоари в комплекта: 3,5 мм стерео входен
кабел, Ръководство за потребителя,
Гаранционна карта
• Дистанционно управление: 12 бутона

Размери

• Габарити на продукта (Ш x В x Д):
451 x 214 x 132 мм
• Габарити на опаковката (Ш x В x Д):
561 x 275 x 159 мм
• Тегло: 2,85 кг
• Тегло вкл. опаковката: 3,5 кг

Мощност
•
•
•
•

Тип батерия: LR14
Брой на батериите: 6
Напрежение на батерията: 1,5 V
Мрежово захранване: 220 V - 230 V

Аудио запис

• Носители за запис: USB устройство
• Режими на запис - USB: Незабавно записване,
Програмируеми песни, Един диск, Една песен
• Източници за запис - USB: CD
•

• Вградени високоговорители: 2

Запис на MP3 с едно натискане

Просто включете вашето USB устройство за
съхранение на данни в USB порта на аудио
системата Philips и започнете да записвате
любимата си музика от CD дисковете към USB
устройството или MP3 плейъра - с управление с
едно докосване и без нужда от компютър.

USB Direct за MP3/WMA музика

Просто включете вашето устройство към USB
порта на вашата Hi-Fi уредба Philips. Цифровата
музика ще бъде възпроизведена направо от
устройството. Сега можете да споделяте
любимите си моменти със семейство и приятели.

Възпроизвеждане на MP3/WMA-CD,
CD и CD-RW

Технологията на аудио компресиране позволява
големите цифрови музикални файлове да се
намалят до 10 пъти по размер, без да има
значително влошаване на аудио качеството им.
MP3 и WMA са два от форматите на
компресиране, които ви позволяват да се радвате
на цял един свят на цифрова музика на своя
Philips плейър. Изтегляйте MP3 или WMA песни
от упълномощени музикални сайтове в Интернет
или създайте свои собствени MP3 или WMA
музикални файлове, като ги извлечете от своите
аудио компактдискове и ги прехвърлите на своя
плейър.

MP3 Link за преносима музика

MP3 връзката позволява директно
възпроизвеждане на MP3 съдържание от
портативни мултимедийни плейъри. Освен
удоволствието от слушането на любимата ви
музика с превъзходно качество на звука, излизащ
от аудио системата, MP3 връзката е и
изключително удобна, защото всичко, което
трябва да направите, е да включите своя MP3
плейър в аудио системата.

Басрефлексни високоговорители

Басрефлексни високоговорители за изживяване с
дълбоки баси. Различават се от
конвенционалните високоговорители, с
добавени тръбни баси, които са акустично
нагодени към високоговорителя за ниски честоти
за оптимизиране на нискочестотното звучене на
системата. Резултатът е дълбок управляван бас и
ниски изкривявания. В съчетание с честотната
реакция на високоговорителя за ниски честоти,
системата разширява нискочестотните звуци, за
да създаде цяло едно ново измерение от дълбоки
баси.
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