
 

 

Philips
CD Soundmachine

AZ2537
Pripojte sa ku hrám a zábave

S funkciou Max Sound
Originálne navrhnutý s dvojakou orientáciou. Umožňuje vodorovné alebo zvislé 
umiestnenie. Prispôsobí sa do každého priestoru. S Philips hracím portom a funkciou Max 
Sound pre jedinečné zážitky z hier a hudby.

Výkonný zvuk, ktorý možno počuť i cítiť
• MAX Sound pre okamžité zvýšenie výkonu
• Reproduktory Bass Reflex poskytujú silné, hlbšie basy

Pripravené na hry
• Game port prináša naozaj reálny zážitok z hrania
• Predvolené režimy zvuku maximalizujú potešenie z hry

Prehrávač CD nabalený funkciami
• MP3-CD,CD-R/RW kompatibilné

Neobyčajný vzhľad pre akýkoľvek priestor
• Vertikálne umiestňovanie - vzhľadné nenáročné prehrávače



 MAX Sound
Technológia MAX Sound vytvára okamžité zvýšenie 
intenzity basov, maximalizuje výkon hlasitosti a 
vytvára ten najúžasnejší zážitok z počúvania, a to 
všetko stlačením jediného tlačidla. Prepracované 
elektronické obvody presne zmerajú existujúce 
zvukové nastavenia a hlasitosť, a okamžite zvýšia 
intenzitu basov a hlasitosť na maximálnu úroveň bez 
skreslenia. Výsledkom je zreteľné zosilnenie 
zvukového spektra a hlasitosti a výrazné oživenie 
zvuku, ktorý posunie hudbu do úplne inej úrovne.

Systém repr. Bass Reflex
Systém repr. Bass Reflex umožňuje hlboký zážitok z 
basov z kompaktného systému reproduktorov. 
Odlišuje sa od bežného systému reproduktorov 
dodatočným kruhovým basovým otvorom, ktorý je 
akusticky zladený s reproduktorom, aby 
optimalizoval výstup systému nízkej frekvencie. 
Výsledkom sú hlbšie ovládané basy a menšie 
skreslenie. Systém funguje prostredníctvom 
rezonancie zvuku do kruhového basového otvoru, 
ktorý vibruje ako bežný reproduktor. Systém 
kombinovaný s odozvou reproduktoru rozširuje 
celkovo nízku frekvenciu zvukov a vytvára celkom 
nový rozmer hlbokých basov.

Game port
Game port jednoducho rieši spojenie hracej konzoly 
priamo s audiosystémom, čím zlepšuje kvalitu zvuku 
pri hraní. Režim zvuku pri hraní ponúka 3 vzrušujúce 
zvukové nastavenia - režim Rýchlosť dodáva 
adrenalín do hier vysokorýchlostného šoférovania a 
lietania, pričom režim Úder pridáva silu do úderov v 
pästných bojových hrách. Napokon režim Výbuch 
umožňuje zažiť plnohodnotné efekty výbuchov vo 
vojnových hrách. Funkcia mixovania v hrách MIX-IT 
dostupná na systémoch mini Hi-Fi umožňuje mixovať 
zvuky v hre s obľúbenou skladbou z CD, rádio-
stanicou či externým audio prehrávačom.

Predvolené režimy zvuku
Predvolené režimy zvuku maximalizujú potešenie z 
hry

MP3-CD,CD-R/RW kompatibilné
MP3-CD,CD-R/RW kompatibilné

Vertikálne umiestňovanie
Vertikálne umiestňovanie šetrí priestor a zvyšuje 
estetiku zariadenia tým, že umožňuje umiestniť 
prehrávač CD Soundmachine v konvenčnej 
vodorovnej polohe alebo v atraktívnej, na priestor 
nenáročnej, zvislej polohe. Moderná technológia a 
dizajn zaisťujú fungovanie systému rovnako dobre vo 
zvislej ako vo vodorovnej polohe. Okrem toho, 
špeciálne dizajnovaný stojan prehrávača CD 
Soundmachine drží prístroj pevne na mieste a vy sa 
môžete tešiť z vysoko kvalitného výkonu vo zvislej 
polohe.
AZ2537/00C

Hlavné prvky
• Upevnenia tuneru: FM, MW • Počet batérií: 8
•

Zvuk
• Ekvalizér: 3-pásma
• Nastavenia ekvalizéra: Zvuk hier 

(Blast,Punch,Speed)
• Typy reproduktorov: Systém repr. Bass Reflex
• Zlepšenie kvality zvuku: MAX Sound, Ovládanie 

výšok a basov
• Zvukový systém: Stereofónny
• Priemer reproduktora: 4"
• Výstupný výkon (RMS): 2 X4W
• Ovládanie hlasitosti: Otočné/kódovacie ovl. 

hlasitosti

Reproduktory
• Vstavané reproduktory: 2
• Povrchová úprava: Kov
• Zdokonalenie reproduktoru: Port Max BASS
• Typy reproduktorov: Reproduktory

Prehrávanie zvuku
• Prehrávané médiá: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
• Režimy prehrávania disku: Rýchlo dopredu/dozadu, 

Vyhľadávanie Ďalší/Predchádz. album, 
Vyhľadávanie ďalšej/predchádz. skladby, 
Zopakovať jednu/album/všetky, Náhodné 
prehrávanie

• Typ zásobníka: Horná časť
• Programovateľné stopy: 20

Tuner/Príjem/Vysielanie
• Anténa: AM anténa, FM anténa
• Automatické digitálne ladenie

Pripojiteľnosť
• Zvukový vstup pre údaje: Zvukový ľavý/pravý 

(RCA) 2x
• Vstup Aux: Game port
• Slúchadlo: 3,5 mm
• Video vstup: CVBS Video (RCA) 1x
• Video výstup - analógový: Pridružené CVBS (žltý 

konektor)

Vybavenie a vlastnosti
• Podsvietenie
• Farba podsvietenia: Jantárová
• Zobrazenie číslic: 7
• Typ displeja: displej LCD

Príslušenstvo
• Zahrnuté príslušenstvo: Napájací kábel striedavého 

prúdu (AC), Audio/Video kábel, Manuál 
používateľa, Potvrdenie záruky

• Stojan: Stojan pre vertikálne umiestnenie

Rozmery
• Rozmery balenia (Š x V x H): 645 x 230 x 348 mm
• Rozmery produktu (Š x V x H): 

520 x 178 x 287 mm
• Hmotnosť: 4,5 kg
• Váha vrátane balenia: 6.5 kg

Príkon
• Typ batérie: LR20
• Napätie batérie: 1,5 V
• Napájanie zo siete: áno
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