
 

 

Philips
CD Soundmachine

• < 5 W
• Ripování disků CD
• Digitální ladění

AZ1880
Užijte si skvělý zvuk 

ve skvělém provedení
Systém Philips CD Soundmachine osvobodí vaše oblíbené digitální melodie z přenosného hudebního 

přehrávače. Budete si je moci vychutnat na výkonných reproduktorech – kdykoli a kdekoli. K dispozici 

je připojení USB Direct a nahrávání formátu MP3 jedním stisknutím bez použití počítače.

Užijte si hudbu z různých zdrojů
• Režim USB Direct pro přehrávání hudby ve formátu MP3/WMA
• Přehrávání hudby na discích MP3/WMA-CD, CD a CD-RW
• Připojení MP3 pro přehrávání hudby z přenosných zařízení
• Digitální tuner se předvolbami pro mimořádné pohodlí

Snadné použití
• Kopírování CD pro digitální nahrávání do formátu MP3 jedním stisknutím tlačítka
• Praktický dálkový ovladač pro zvýšené pohodlí
• Konektor stereo sluchátek pro lepší osobní hudební zážitky

Silný zvuk, který uslyšíte a ucítíte
• Reproduktory s konstrukcí Bass Reflex zajišťují silné a hlubší basy
• Funkce Dynamic Bass Boost pro hluboké a dramatické basy



 Ripování disků CD

Jednoduše zasuňte velkokapacitní paměťové 
zařízení USB do portu na audiosystému Philips 
a spusťte nahrávání oblíbené hudby z disků CD 
do zařízení USB nebo přehrávače MP3 – 
stisknutím jednoho tlačítka a bez nutnosti 
použití počítače.

Připojení USB Direct

S režimem USB Direct můžete jednoduše 
vybrat hudbu na paměťovém disku USB a 
přehrát veškerý obsah. Jediné, co je třeba 
provést, je zapojit paměťový disk USB a nechat 
přehrát hudbu nebo exportovat obsah ze 
zařízení.

Přehrávání hudby na discích MP3/WMA-
CD, CD a CD-RW

Technologie pro kompresi zvuku umožňuje 
zmenšit velikost velkých souborů s digitálně 

zaznamenanou hudbou až 10krát, aniž by se 
významně snížila kvalita zvuku. MP3 a WMA 
patří mezi kompresní formáty, díky kterým si 
vychutnáte svět digitální hudby na svém 
přehrávači Philips. Stáhněte si skladby ve 
formátu MP3 nebo WMA z autorizovaných 
zdrojů hudby na síti Internet nebo si vytvořte 
své vlastní ripováním hudebních CD a přeneste 
je do svého zařízení.

Připojení MP3

Připojení MP3 umožňuje přímé přehrávání 
obsahu MP3 z přenosných přehrávačů medií. 
Kromě toho, že si můžete vychutnat svou 
oblíbenou hudbu v mimořádné kvalitě zvuku 
audiosystému, je také připojení MP3 extrémně 
pohodlné, neboť stačí pouze připojit přenosný 
MP3 přehrávač k audiosystému.

Digitální tuner s předvolbami

Stačí naladit stanici, kterou chcete uložit, a 
stisknutím a podržením tlačítka předvolby 
uložit frekvenci do paměti. Díky možnosti 
uložení rádiových stanic máte snadný přístup 
k oblíbené rádiové stanici, aniž by bylo pokaždé 
nutné ladit příslušnou frekvenci.

Praktický dálkový ovladač

Díky praktickému dálkovému ovladači pro 
větší pohodlí na dosah ruky se stačí posadit a 
relaxovat.

Reproduktory s konstrukcí Bass Reflex

Reproduktorové soustavy s konstrukcí Bass 
Reflex zajišťují reprodukci hlubokých basů i 
pomocí malé reproduktorové soustavy. Od 
konvenčních reprosoustav se liší přidáním 
basového průduchu pro hluboké tóny, který je 
akusticky vyladěn tak, aby spolu s basovým 
reproduktorem poskytoval optimální výkon 
soustavy na nízkých kmitočtech. Výsledkem 
jsou hlubší s menším zkreslením. Principem je 
rezonance vzduchové hmoty v basovém 
průduchu podobně jako u běžného 
reproduktoru. V kombinaci s výkonem 
basového reproduktoru poskytují soustavy 
tohoto typu zcela nový rozměr reprodukce 
zvuku na nejnižších kmitočtech.
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Přednosti
CD Soundmachine
< 5 W Ripování disků CD, Digitální ladění
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Přehrávání zvuku
• Média pro přehrávání: CD, CD-R, CD-RW, MP3-

CD, WMA-CD
• Režimy přehrávání disků: rychlý posun vpřed/zpět, 

vyhledávání dalšího/předchozího alba, vyhledávání 
další/předchozí stopy, opakovat / náhodné 
přehrávání / program

Možnosti připojení
• USB: Port USB
• Výstup A/V: Sluchátka (3,5 mm)
• Připojení MP3: Stereofonní linkový vstup 3,5 mm

Tuner/příjem/vysílání
• Anténa: anténa VKV
• Pásma tuneru: VKV, SV
• Předvolby stanic: 40
• Vylepšení tuneru: automatické digitální ladění

Zvuk
• Vylepšení zvuku: Dynamic Bass Boost
• Zvukový systém: stereo
• Ovládání hlasitosti: nahoru/dolů
• Výstupní výkon: 2 x 2,5 W

Reproduktory
• Počet vestavěných reproduktorů: 2
• Vylepšení reproduktoru: reproduktory 

s konstrukcí Bass Reflex

Pohodlí
• Počet znaků displeje: 6

• Typ displeje: Displej LCD
• Barva podsvětlení: modrá

Příslušenství
• Kabely/konektory: Stereofonní linkový kabel 

3,5 mm
• Dálkový ovladač: 12 tlačítek a lithiová baterie
• Jiné: Uživatelský manuál
• Záruka: Záruční list

Rozměry
• Hrubá hmotnost: 3,5 kg
• Šířka balení: 561 mm
• Výška balení: 275 mm
• Hloubka balení: 159 mm
• Hmotnost: 2,85 kg
• Hloubka hlavní jednotky: 132 mm
• Výška hlavní jednotky: 214 mm
• Šířka hlavní jednotky: 451 mm

Spotřeba
• Typ baterie: Velikost C (LR14)
• Počet baterií: 6
• Napájení: 220 - 240 V
• Napětí baterie: 1,5 V

Nahrávání zvuku
• Média pro nahrávání: Zařízení USB
• Režimy nahrávání USB: okamžitý záznam, 

naprogramované skladby, jediný disk, jediná 
skladba

• Zdroje nahrávání USB: CD
•
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