
 

 

Philips
เครื่องเล่น CD

• 5W
• การริป CD
• การจูนแบบดิจิตอล

AZ1880
เพลินกับเสียงที่ยอดเยี่ยมอย่างมีสไตล์

Philips CD Soundmachine จะปลดปล่อยเพลงดิจิตอลสุดโปรดจากเครื่องเล่นเพลงแบบพกพา 
และเพลิดเพลินกับเสียงเพลงเต็มพลังได้ทุกที่ทุกเวลา พร้อม USB Direct 
และการบันทึกเสียงดิจิตอล MP3 แบบกดปุ่มเดียว โดยไม่ต้องใช้เครื่อง PC

เพลิดเพลินกับเสียงเพลงจากสื่อที่หลากหลาย
• ต่อกับ USB ได้โดยตรงสำหรับเล่นเพลง MP3/WMA
• เล่น MP3/WMA-CD, CD และ CD-RW
• ช่องเชื่อมต่อ MP3 สำหรับเครื่องเล่นเพลงแบบพกพา
• การจูนแบบดิจิตอลมาพร้อมการตั้งสถานีล่วงหน้าได้เพื่อความสะดวก
ใช้งานง่าย
• การบันทึกดิจิตอล MP3 ด้วยปุ่มเดียวและริปซีดีได้
• รีโมทคอนโทรลจับถนัดมือให้คุณควบคุมได้สะดวกสบาย
• แจ็คหูฟังสเตอริโอสำหรับความเพลิดเพลินในการฟังเพลงแบบเป็นส่วนตัวยิ่งขึ้น
พลังเสียงที่คุณได้ยินและสัมผัสได้
• ระบบลำโพงแบบสะท้อนเสียงเบสให้เสียงที่มีพลัง เสียงเบสที่ลึกกว่า
• Dynamic Bass Boost ให้เสียงเบสที่หนักแน่นและชัดเจน



 การริป CD

เพียงต่ออุปกรณ์เก็บข้อมูลแบบ USB 
ของคุณเข้ากับพอร์ต USB ที่เครื่องเสียงของ 
Philips 
แล้วเริ่มต้นบันทึกเพลงโปรดของคุณจากแผ่นซี
ดีลงในอุปกรณ์ USB หรือเครื่องเล่น MP3 
โดยกดเพียงปุ่มเดียวและไม่ต้องใช้คอมพิวเตอร์

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

จูนแบบดิจิตอลพร้อมตั้งสถานีล่วงหน้า

เพียงจูนเลือกสถานีที่คุณต้องการตั้งไว้ล่วงหน้า 
แล้วกดปุ่ม Preset (ตั้งค่าล่วงหน้า) 
ค้างไว้เพื่อบันทึกคลื่นความถี่ 
เมื่อตั้งสถานีล่วงหน้าแล้ว 
คุณจะสามารถเลือกฟังสถานีโปรดของคุณได้ทั
นทีโดยไม่ต้องเสียเวลาจูนหาความถี่ในแต่ละครั้
ง

รีโมทคอนโทรลจับถนัดมือ

รีโมทคอนโทรลจับถนัดมือให้คุณควบคุมได้สะด
วกสบายที่ปลายนิ้ว 
คุณเพียงแค่เอนกายและพักผ่อนได้อย่างเต็มที่

ระบบลำโพงแบบสะท้อนเสียงเบส

ระบบลำโพงแบบสะท้อนเสียงเบสให้เสียงที่ลึก
จากระบบลำโพงขนาดกะทัดรัด 
ซึ่งแตกต่างจากระบบลำโพงทั่วไปโดยมีการเพิ่ม
ท่อเสียงเบสที่กำหนดเสียงให้เท่ากับวูฟเฟอร์เพื่
อให้การโรยตัวของเสียงความถี่ต่ำของระบบมีค
วามเหมาะสมที่สุด 
ผลลัพธ์ที่ได้คือเสียงเบสที่ควบคุมได้มากขึ้นแล
ะความผิดเพี้ยนน้อยลง 
ระบบทำงานโดยการสั่นมวลอากาศในท่อเสียงเ
บสให้สั่นสะเทือนคล้ายกับวูฟเฟอร์ทั่วไป 
ร่วมกับการตอบสนองของวูฟเฟอร์ 
ระบบจะขยายเสียงความถี่ต่ำโดยรวมเพื่อสร้างมิ
ติใหม่ของเสียงเบสที่หนักแน่น

โลโก้สีเขียวของ Philips
ผลิตภัณฑ์เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของ 
Philips สามารถลดค่าใช้จ่าย 
ลดการใช้พลังงานและลดการปล่อยก๊าซ 
CO2 ได้อย่างไร 
พวกเขาได้ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมในด้านใดด้
านหนึ่งหรือมากกว่าของ Philips Green 
Focal Areas อย่างชัดเจนดังนี้ 
การประหยัดพลังงาน, บรรจุภัณฑ์, 
สารที่เป็นอันตราย, น้ำหนัก, 
การรีไซเคิลและการกำจัด 
รวมถึงความคงทนตลอดอายุการใช้งาน
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ไฮไลต์
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การเล่นเสียง
• สื่อที่เล่นได้: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-

CD
• โหมดเล่นดิสก์: กรอเดินหน้า/ถอยหลังอย่างรวดเร็ว, 

ค้นหาอัลบั้มก่อนหน้า/ถัดไป, ค้นหาแทร็คก่อนหน้า/
ถัดไป, เล่นซ้ำ/สุ่ม/ตั้งโปรแกรม

การเชื่อมต่อ
• USB: โฮสต์ USB
• เอาต์พุตเสียง/วิดีโอ: หูฟัง (3.5 มม.)
• ช่องเชื่อมต่อ MP3: ช่องต่อสัญญาณเข้า ขนาด 3.5 

มม.
จูนเนอร์/เครื่องรับ/เครื่องส่ง
• เสาอากาศ: เสาอากาศ FM
• คลื่นที่เครื่องรับวิทยุรับได้: FM, MW
• สถานีที่ตั้งไว้ล่วงหน้า: 40
• การเพิ่มประสิทธิภาพจูนเนอร์: 

การจูนด้วยระบบดิจิตอลอัตโนมัติ
เสียง
• การเพิ่มคุณภาพเสียง: Dynamic Bass Boost
• ระบบเสียง: สเตอริโอ
• การควบคุมระดับเสียง: ขึ้น/ลง
• พลังขับเสียง: 2 x 2.5 W
ลำโพง
• จำนวนลำโพงที่ติดตั้งภายใน: 2
• การเพิ่มประสิทธิภาพลำโพง: 

ระบบลำโพงแบบสะท้อนเสียงเบส
สะดวกสบาย
• ตัวเลขบนหน้าจอ: 6

• ประเภทจอภาพ: จอแสดงผล LCD
• สีของแสงพื้นหลัง: สีฟ้า
อุปกรณ์เสริม
• สายเคเบิล/การเชื่อมต่อ: สายช่องต่อสัญญาณเข้า 

ขนาด 3.5 มม.
• รีโมทคอนโทรล: 12 ปุ่ม พร้อมแบตเตอรี่ลิเธียม
• อื่นๆ: คู่มือผู้ใช้
• รับประกัน: ใบรับประกัน
ขนาด
• น้ำหนักสุทธิ: 3.5 กก.
• ความกว้างของบรรจุภัณฑ์: 561 มม.
• ความสูงของบรรจุภัณฑ์: 275 มม.
• ความลึกของบรรจุภัณฑ์: 159 มม.
• น้ำหนัก: 2.85 กก.
• ความลึกของตัวเครื่อง: 132 มม.
• ความสูงของตัวเครื่อง: 214 มม.
• ความกว้างของตัวเครื่อง: 451 มม.
กำลังไฟ
• ประเภทแบตเตอรี่: ขนาด C (LR14)
• จำนวนแบตเตอรี่: 6
• แหล่งจ่ายไฟ: 220 - 240 V
• แรงดันแบตเตอรี่: 1.5 V
การบันทึกเสียง
• สื่อในการบันทึก: อุปกรณ์ USB
• โหมดการบันทึก USB: บันทึกด่วน, 

ตั้งโปรแกรมแทร็ค, แผ่นดิสก์แผ่นเดียว, แทร็คเดียว
• แหล่งข้อมูลการบันทึกเสียง USB: CD
•
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รายละเอียดเฉพาะ
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