Philips
CD Soundmachine

•5W
• CD-rippelés
• Digitális hangolás

AZ1880

Ismerje meg a stílusos
és kiváló hangzást
A Philips CD Soundmachine szabadjára engedi a hordozható zenelejátszóról a kedvenc digitális
dallamait, és lehetővé teszi, hogy mindegyiket erőteljes hangzásban élvezhesse - bárhol, bármikor. A
készüléken USB Direct csatlakozás és egygombos digitális MP3-rögzítés található - és nem kell
számítógép sem!
Élvezze a több forrásból érkező zenét
• USB Direct az MP3/WMA formátumú zene lejátszásához
• MP3/WMA-CD, CD és CD-RW lemezek lejátszása
• MP3 Link a hordozható zene lejátszásához
• Digitális hangolás és programozott állomások a még nagyobb kényelemért
Egyszerű használat
• CD-rippelés az egygombos digitális MP3 felvételhez
• Kézreálló távvezérlő a fokozott kényelemért
• Sztereó fejhallgató-csatlakozó a zene személyesebb élvezetéhez
Erőteljes hang, amit hall és érez
• Bass Reflex hangsugárzó rendszer az erőteljes, mélyebb basszushangért
• Dinamikus basszuskiemelés: mély, drámai hang
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CD Soundmachine

5 W CD-rippelés, Digitális hangolás

Fénypontok
CD-rippelés

zenefájlok akár 10-szeres tömörítését is. Az
MP3 és WMA két olyan tömörítési formátum,
amelyeknek köszönhetően megtapasztalhatja
Philips lejátszóján a digitális zene világának
előnyeit. Töltsön le hivatalos internetes
oldalakról MP3 vagy WMA dalokat, vagy hozza
létre saját MP3 vagy WMA zenefájljait az audio
CD-k rippelésével (konvertálásával), és
gondoskodjon a lejátszóra való átvitelükről.

Kézreálló távvezérlő

Egyszerűen csatlakoztassa az USB
tárolóeszközt a Philips audiorendszer USB
csatlakozójához, és már indíthatja is kedvenc
zenéi felvételét CD-ről USB eszközre vagy
MP3-lejátszóra - egy gombnyomással,
számítógép nélkül.

MP3 Link

A kézreálló távvezérlő nyújtotta kényelmet az
ujjai alatt érezheti hátradőlve, pihenés közben.
Bass Reflex hangszórórendszer

USB Direct

Az USB Direct módban egyszerűen ki kell
választania a zenét az USB eszközön, és
lejátszania a teljes tartalmat. Mindössze
csatlakoztatnia kell az USB eszközt ahhoz, hogy
az azon tárolt zenét lejátssza, vagy a tartalmát
exportálja.

Az MP3-csatlakoztathatóság lehetővé teszi a
hordozható médialejátszók MP3 tartalmának
közvetlen lejátszását. Amellett, hogy a
hangrendszer által biztosított kiváló
minőségben élvezheti kedvenc zenéit, az MP3
összeköttetés különösen kényelmessé teszi
mindezt azáltal, hogy mindehhez elég az MP3
lejátszót a hangrendszerbe helyeznie.
Digitális hangolás, tárolt állomások

MP3/WMA-CD, CD és CD-RW lemezek
lejátszása

A hangtömörítési eljárás a hangminőség
radikális romlása nélkül teszi lehetővé nagy

Egyszerűen hangoljon egy rádióállomásra,
amelyet be kíván programozni, majd nyomja
meg és tartsa lenyomva a preset gombot a
frekvencia tárolásához. A beprogramozott
állomások kiválasztásával könnyedén
hozzáférhet kedvenc rádióállomásaihoz,
anélkül, hogy manuálisan be kéne hangolnia
azokat minden alkalommal.

A Bass Reflex hangszórók mély basszus
hanghatást produkálnak egy kompakt
hangfalrendszerben. Abban tér el a
hagyományos hangfalrendszertől, hogy egy
basszuscső is csatlakozik, amely akusztikusan
összhangban áll a mélynyomóval, és ez
optimalizálja a kijövő alacsony frekvenciákat.
Az eredmény egy mélyebb, szabályozott
basszus hang és kisebb torzítás. Úgy működik,
hogy a basszuscsőben megremegteti a levegőt,
és az úgy vibrál, mint egy normál
mélynyomóban. A mélynyomó reakcióval a
rendszer kibővíti az általánosan alacsony
frekvenciájú hangokat, és a mély basszus hang
új dimenzióját hozza létre.
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Műszaki adatok
Audiolejátszás

• Adathordozók lejátszása: CD, CD-R, CD-RW,
MP3-CD, WMA-CD
• Lemezlejátszási módok: gyorskeresés előre/
visszafelé, következő/előző album keresés,
következő/előző műsorszám keresése, ismétléses/
véletlen sorrendű/programozott

Csatlakoztathatóság

• USB: USB gazdaport
• Audio/video kimenet: Fejhallgató (3,5 mm-es)
• MP3 Link: 3,5 mm-es sztereó vonalbemenet

Hangolóegység/Vétel/Adás
•
•
•
•

Antenna: FM antenna
Hangolási sávok: FM, MW
Programozott állomások: 40
Hangolás finomítása: automatikus digitális hangolás

Hangzás
•
•
•
•

Hangkiemelés: Dinamikus basszuskiemelés
Hangrendszer: sztereó
Hangerőszabályzás: fel/le
Kimeneti teljesítmény: 2 x 2,5 W

Hangszórók

• A beépített hangszórók száma: 2
• Továbbfejlesztett hangszórók: bass reflex
hangszórórendszer

Kényelem

• Kijelző számjegyek: 6

• Kijelző típusa: LCD kijelző
• Háttérfény színe: kék

Tartozékok

• Vezetékek/csatlakozás: 3,5 mm-es sztereó
vonalbemeneti kábel
• Távvezérlő: 12-gombos, lítiumelemmel
• Egyebek: Felhasználói kézikönyv
• Garancia: Garancialevél

Méretek
•
•
•
•
•
•
•
•

Bruttó tömeg: 3,5 kg
Csomag szélessége: 561 mm
Csomag magassága: 275 mm
Csomag mélysége: 159 mm
Tömeg: 2,85 kg
Főegység mélysége: 132 mm
Főegység magassága: 214 mm
Főegység szélessége: 451 mm

Tápellátás
•
•
•
•

Akkumulátor típusa: C méretű (LR14)
Elemek száma: 6
Tápegység: 220 - 240 V
Elemfeszültség: 1,5 V

Hangfelvétel

• Adatrögzítő média: USB-eszköz
• USB felvételi módok: azonnali felvétel,
programozott zeneszámok, egyetlen lemez,
egyetlen zeneszám
• USB felvételi források: CD
•
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