
 

 

Philips
CD Soundmachine

• 5W
• CD dönüștürme
• Dijital istasyon ayarı

AZ1880
Şık ve mükemmel kalitede 

sesin keyfini çıkarın
Philips CD soundmachine ile en sevdiğiniz dijital müziklerinizi taşınabilir müzik çalarınızdan 
alın ve istediğiniz yerde, istediğiniz zaman güçlü ses çıkışıyla dinleyin. USB Direct ve 1 
dokunuşla MP3 dijital kayıt özelliklerine sahiptir ve bilgisayar gerektirmez.

Birden fazla kaynaktan müziğin keyfini çıkarın
• MP3/WMA müzik çalma için doğrudan USB
• MP3/WMA-CD, CD ve CD-RW çalın
• Tașınabilir müzik çalma için MP3 Link
• Daha fazla rahatlık için istasyon ayarlı dijital radyo

Kullanım kolaylığı
• Tek dokunușla dijital MP3 kaydı için CD dönüștürme
• Daha fazla rahatlık sağlayan kullanıșlı uzaktan kumanda
• Daha fazla kișisel müzik keyfi için stereo kulaklık jakı

Duyabileceğiniz ve hissedebileceğiniz en güçlü ses
• Bas Refleks Hoparlör Sistemi, güçlü ve daha derin bas sesler verir
• Daha derin ve etkili bir ses için Dinamik Bas Kuvvetlendirme



 CD dönüștürme

USB yığın depolama aygıtınızı Philips ses 
sistemindeki USB portuna takın ve en 
sevdiğiniz müziği CD'lerden, USB aygıtınıza 
veya MP3 çalarınıza kaydetmeye bașlayın; tek 
bir dokunușla ve bilgisayara gerek olmadan.

USB Giriși

USB Direct moduyla, bir USB cihazındaki 
müziği seçebilir ve tüm içeriği çalabilirsiniz. 
Müzik çalmak veya cihazdan içerik göndermek 
için tek yapmanız gereken USB cihazını takmak.

MP3/WMA-CD, CD ve CD-RW çalın

Ses sıkıștırma teknolojisi, ses kalitelerini 
düșürmeden büyük dijital müzik dosyalarının 
boyut olarak 10 kata kadar küçültülmesine 
olanak verir. MP3 veya WMA, Philips 
oynatıcınızda dijital müzik dünyasının keyfini 
çıkarmanıza olanak veren sıkıștırma 
formatlarından ikisidir. Internet'teki yetkili 
müzik sitelerinden MP3 veya WMA șarkılar 
indirin veya ses CD'lerinizi dönüștürerek kendi 
MP3 veya WMA müzik dosyalarınızı olușturun 
ve bunları cihazınıza aktarın.

MP3 Link

MP3 link bağlantısı, MP3 içeriğinin tașınabilir 
ortam oynatıcılardan doğrudan çalınmasına 
olanak verir. Ses sisteminin sağladığı üstün ses 
kalitesiyle en sevdiğiniz müziğin keyfini çıkarma 
avantajı sunmasının yanı sıra, yapmanız gereken 
tek șey tașınabilir MP3 çalarınızı ses sistemine 
takmak olduğundan MP3 link son derece 
kullanıșlıdır.

İstasyonları ayarlı dijital radyo

Hafızaya almak istediğiniz radyoyu ayarlayın ve 
frekansı kaydetmek için hafızaya alma tușunu 
basılı tutun. Hafızaya alınan radyo istasyonları 
sayesinde her seferinde elle ayarlamadan, en 
sevdiğiniz radyo istasyonuna hızla 
erișebileceksiniz.

Kullanıșlı uzaktan kumanda

Parmaklarınızın ucuna kullanım kolaylığını 
getiren uzaktan kumandayla tek yapmanız 
sırtınızı yaslamak ve keyfinize bakmak.

Bas Refleks Hoparlör Sistemi

Bas Refleks Hoparlör Sistemi, kompakt 
hoparlör kutusu sistemiyle derin bas sesler 
verir. Sistemin düșük frekanslı seslerdeki 
kaybını azaltmak için woofer'la akustik olarak 
hizalanmıș ek bas borusuyla geleneksel 
hoparlör kutusu sistemlerinden ayrılır. Sonuçta 
daha az bozulma ile daha derin, kontrollü bir 
bas elde edilir. Sistem, geleneksel woofer'lar 
gibi, bas borusunun içindeki hava kütlesini 
titreștirerek çalıșır. Woofer'ın tepkisiyle 
birleșince, sistemdeki düșük frekanslı sesler 
güçlenerek derin baslara yeni bir boyut 
kazandırır.

Dinamik Bas Kuvvetlendirme

Dinamik Bas Kuvvetlendirme, tek bir düğmeye 
basılmasıyla, alçaktan yükseğe ses ayarları 
içinde müziğin bas içeriğini güçlendirerek 
müzikten aldığınız keyfi en üst düzeye çıkarır. 
Ses düzeyi düșürüldüğünde çoğunlukla alt bas 
frekansları kaybolur. Buna önlem olarak bas 
düzeyini kuvvetlendirmek için Dinamik Bas 
Kuvvetlendirme açılabilir, böylece ses düzeyini 
azalttığınız halde dengeli bir sesin tadını 
çıkartabilirsiniz.

Stereo kulaklık jakı
Daha kișisel bir deneyim için kendi kulaklığınızı 
bağlayın. Kulaklıklarınızı oynatıcıya bağlayarak, 
bașkalarını rahatsız etmeden en sevdiğiniz 
filmleri ve müzikleri mükemmel ses kalitesiyle 
dinleyebilirsiniz.
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Müzik çalma
• Playback medya: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, 

WMA-CD
• Disk çalma modları: hızlı ileri/geri, önceki/sonraki 

albüm arama, sonraki/önceki parça arama, tekrar/
rasgele/program

Bağlanabilirlik
• USB: USB ana bilgisayar
• Ses/Video çıkıșı: Kulaklık (3,5 mm)
• MP3 Link: 3,5 mm stereo hat giriși

Radyo/Alım/İletim
• Anten: FM anteni
• Radyo bantları: FM, MW
• İstasyon hafızaları: 40
• Tuner geliștirmesi: otomatik dijital istasyon ayarı

Ses
• Ses geliștirme: Dinamik Bas Kuvvetlendirme
• Ses sistemi: stereo
• Ses seviyesi kontrolü: yukarı/așağı
• Çıkıș gücü: 2 x 2,5 W

Hoparlörler
• Yerleșik hoparlör sayısı: 2
• Hoparlör güçlendirme: Bas Refleks hoparlör 

sistemi

Kullanılabilirlik
• Ekrandaki Basamak Sayısı: 6

• Ekran tipi: LCD ekran
• Renkli arka ıșık: mavi

Aksesuarlar
• Kablolar/Bağlantı: 3,5 mm stereo hat giriș kablosu
• Uzaktan kumanda: Lityum pilli, 12 tușlu
• Diğerleri: Kullanım Kılavuzu
• Garantili: Garanti Belgesi

Boyutlar
• Brüt ağırlık: 3,5 kg
• Ambalaj genișliği: 561 mm
• Ambalaj yüksekliği: 275 mm
• Ambalaj derinliği: 159 mm
• Ağırlık: 2,85 kg
• Ana ünite derinliği: 132 mm
• Ana ünite yüksekliği: 214 mm
• Ana ünite genișliği: 451 mm

Güç
• Pil tipi: C boyutu (LR14)
• Pil sayısı: 6
• Güç kaynağı: 220 - 240 V
• Pil voltajı: 1,5 V

Ses kaydı
• Kayıt ortamı: USB cihazı
• USB kayıt modları: anında kayıt, programlanmıș 

parçalar, tek disk, tek parça
• USB kayıt kaynakları: CD
•
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