
 

 

Philips
CD Soundmachine -soitin

5 W
CD:n kopiointi
Digitaalinen viritys

AZ1880
Nauti äänentoistosta 

tyylikkäästi:
Philipsin CD Soundmachine vapauttaa digitaaliset suosikkikappaleesi kannettavasta 
soittimesta. Voit nauttia niistä tehokkaalla äänentoistolla missä ja milloin tahansa. Siinä on myös 
USB Direct -toisto ja yhden painikkeen digitaalinen MP3-tallennus, tietokonetta ei tarvita.

Kuuntele musiikkia eri lähteistä
• USB Direct MP3- ja WMA-musiikin toistoon
• MP3-/WMA-CD-, CD- ja CD-RW-toisto
• MP3 Link toistaa musiikin kannettavista soittimista
• Digitaalisen virittimen muistipaikat lisäävät käyttömukavuutta

Helppokäyttöinen
• CD:n kopiointi 1 painikkeen digitaalisena MP3-tallennuksena
• Kätevä kaukosäädin lisää käyttömukavuutta
• Stereokuulokeliitäntä parempaa musiikkinautintoa varten

Voimakas ääni, jonka kuulee ja tuntee
• Bassorefleksikaiutinjärjestelmän äänentoisto on tukeva
• Dynaaminen bassotehostus takaa syvän ja vaikuttavan äänen



 CD:n kopiointi

Liitä USB-massamuistilaitteesi Philips-
äänentoistolaitteen USB-porttiin ja aloita 
lempimusiikkisi tallennus CD:ltä USB-
laitteeseen tai MP3-soittimeen painamalla yhtä 
painiketta. Et edes tarvitse tietokonetta.

USB Direct

USB Direct -tilan ansiosta voit toistaa 
digitaalista musiikkia suoraan Philips-laitteelta 
yksinkertaisesti liittämällä USB-laite USB-
porttiin.

MP3-/WMA-CD-, CD- ja CD-RW-toisto

Äänenpakkaustekniikka mahdollistaa suurten 
musiikkitiedostojen pakkaamisen 10 kertaa 
pienemmiksi äänenlaadun heikkenemättä 
merkittävästi. MP3- ja WMA-
pakkausformaattien ansiosta voit nauttia 
digitaalisesta musiikista Philips-soittimessa. 

Lataa MP3- tai WMA-kappaleita Internetin 
laillisilta musiikkisivuilta tai muunna CD-levyjesi 
parhaat palat MP3- tai WMA-
musiikkitiedostoiksi ja siirrä ne laitteeseesi.

MP3 Link

MP3 Link mahdollistaa kannettavissa 
mediasoittimissa olevan MP3-sisällön suoran 
toistamisen. Sen lisäksi, että 
äänentoistojärjestelmän toistaman 
lempimusiikkisi äänenlaatu on ensiluokkainen, 
MP3 Link on myös erittäin kätevä käyttää, 
koska pelkkä kannettavan MP3-soittimen 
liittäminen äänentoistojärjestelmään riittää.

Digitaalinen viritin esiasetuksineen

Viritä asema, jonka haluat tallentaa 
pikavalintaan ja tallenna se pitämällä 
pikavalintapainiketta alhaalla. Tallennettujen 
pikavalintakanavien ansiosta voit valita 
suosikkikanavasi nopeasti virittämättä taajuutta 
joka kerta.

Kätevä kaukosäädin

Kätevän kaukosäätimen ansiosta voit 
rentoutua sohvallasi.

Bassorefleksikaiutinjärjestelmä

Bassorefleksikaiutinjärjestelmän kompakti 
kaiutinkotelo tuottaa syvän bassoäänen. 
Kaiutinkotelojärjestelmä erottuu tavallisista 
kaiutinkoteloista Bass Pipen avulla. Se on 
sijoitettu bassokaiuttimeen nähden niin, että 
alataajuuksien toisto on optimaalinen. 
Tuloksena on syvempi ja hallitumpi bassoääni, 
jossa ilmenee vähemmän säröä. Ilmamassa 
resonoi Bass Pipessa ja synnyttää perinteisen 
bassokaiuttimen kaltaisen värinän. Kun tämä 
yhdistyy bassokaiuttimeen, matalat äänet 
saavat kokonaan uuden ulottuvuuden.

Philipsin vihreä logo
Philipsin vihreät tuotteet voivat vähentää 
kustannuksia, energiankulutusta ja 
hiilidioksidipäästöjä. Miten? Niiden 
ympäristöystävällisyyttä on parannettu 
merkittävästi vähintään yhdellä Philipsin 
vihreän tuoteryhmän keskeisellä alueella: 
energiansäästö, pakkausmateriaalit, 
ympäristölle vaaralliset aineet, paino, 
kierrätys ja hävittäminen sekä käyttöiän 
kestävä luotettavuus.
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Äänen toisto
• Toistomuodot: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, 

WMA-CD
• Levytoistotilat: pikahaku eteen/taaksepäin, 

seuraavan/edellisen albumin haku, seuraavan/
edellisen kappaleen haku, jatkuva toisto/sat.toisto/
ohjelmointi

Liitännät
• USB: USB Host -liitäntä
• Ääni-/videolähtö: Kuulokkeet (3,5 mm)
• MP3 Link: 3,5 mm:n linjatulo (stereo)

Viritin/vastaanotto/signaalinsiirto
• Antenni: FM-antenni
• Virittimen aaltoalueet: FM, MW
• Pikavalinnat: 40
• Virittimen parannukset: automaattinen 

digitaaliviritys

Ääni
• Äänenparannus: Dynamic Bass Boost -

bassotehostus
• Äänentoistojärjestelmä: stereo
• Äänenvoimakkuuden säätö: ylös/alas
• Lähtöteho: 2 x 2,5 W

Kaiuttimet
• Sisäisten kaiuttimien määrä: 2
• Kaiutinparannukset: bassorefleksikaiutinjärjestelmä

Käytön mukavuus
• Näytön numerot: 6
• Näyttötyyppi: LCD-näyttö
• Taustaväri: sininen

Lisätarvikkeet
• Kaapelit/liitäntä: 3,5 mm:n linjatulokaapeli (stereo)
• Kaukosäädin: 12 painiketta, litiumakku
• Muuta: Käyttöopas
• Takuu: Takuutodistus

Mitat
• Kokonaispaino: 3,5 kg
• Pakkauksen leveys: 561 mm
• Pakkauksen korkeus: 275 mm
• Pakkauksen syvyys: 159 mm
• Paino: 2,85 kg
• Päälaitteen syvyys: 132 mm
• Päälaitteen korkeus: 214 mm
• Päälaitteen leveys: 451 mm

Virta
• Akkutyyppi: C-koko (LR14)
• Akkujen määrä: 6
• Virtalähde: 220–240 V
• Akun jännite: 1,5 V

Äänen tallennus
• Tallennusväline: USB-laite
• USB-tallennustilat: pikatallennus, ohjelmoidut 

raidat, yksittäinen levy, yksittäinen raita
• USB-tallennuslähteet: CD
•
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