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CD Soundmachine, 
wOOx™-tekniikka

MP3

AZ2558
Täydet liitäntämahdollisuudet.

Peliportti- ja USB-tietokoneliitännät
Huippuluokan CD/MP3-äänentoistolaite ja digitaalinen viritin, jossa käytetään Woox-
äänitekniikkaa. Järjestelmässä on PC-liitäntä, joka mahdollistaa tietokoneen kiintolevyllä 
olevien MP3-tiedostojen laadukkaan toiston.

Voit ohjata MP3-musiikkia tietokoneeltasi
• USB-tietokoneliitäntä tekee PC:stä MP3-jukeboksin
• MP3 CD -toistossa MP3 toistetaan tavallisen CD:n tapaan
• Helppo MP3-musiikin selaus kaukosäätimellä

Valmiina pelaamista varten
• Peliportti mahdollistaa realistisen pelikokemuksen
• Pelaamista mukavoittavat äänitilojen esiasetukset

Voimakas basso, jonka kuulee ja tuntee
• Syvyyttä ja voimaa mataliin ääniin wOOx-kaiutintekniikalla
• Bassorefleksikaiuttimet tuottavat tehokkaan ja syvän bassoäänen
 



 USB-tietokoneliitäntä
USB-tietokoneliitännän avulla käyttäjä voi kuunnella 
MP3-musiikkia tietokoneen kaiuttimien sijasta 
Philips-äänentoistojärjestelmän tehokkaista 
kaiuttimista. Kun tietokone yhdistetään 
äänentoistojärjestelmään USB-johdolla, tietokoneen 
MP3-musiikki voidaan siirtää suoraan 
äänentoistojärjestelmään, ja tietokone toimii ikään 
kuin massiivisena MP3-jukeboksina. MusicMatch 
Playlist -soittolistan MP3-musiikkia on helppo selata 
ja ohjata äänentoistojärjestelmän sekä 
kaukosäätimen painikkeilla. Äänentoistojärjestelmän 
näytössä on tietoja kappaleista ja niiden pituuksista.

MP3 CD -toisto
MP3 on lyhenne sanoista MPEG 1 Audio layer-3. 
MP3-tekniikka mahdollistaa suurten 
musiikkitiedostojen pakkaamisen 10 kertaa 
pienempään kokoon ilman, että äänenlaatu 
merkittävästi heikkenee. Pienten tiedostokokojen 
vuoksi MP3 onkin nykyään Webin suosituin 
äänenpakkausformaatti.

Helppo selaus kaukosäätimellä
Helppo MP3-musiikin selaus kaukosäätimellä

Peliportti
Peliportti on kätevä liitäntäratkaisu, jonka avulla voit 
yhdistää pelikonsolin suoraan 
äänentoistojärjestelmään, mikä parantaa pelin 
äänenlaatua. Peleissä voi käyttää kolmea ääniasetusta. 
Speed-tila saa adrenaliinin virtaamaan auto- ja 
lentokonepeleissä, Punch-tila lisää taistelupelien 
iskuvoimaa ja Blast-tila tuo sotapelit ryminällä 
suoraan olohuoneeseen. MIX-IT on Game Mix -
toiminto, joka on käytettävissä minisarjoissa. Se 
mahdollistaa pelin äänien yhdistämisen CD-levyn, 
radiokanavan tai ulkoisen soittimen ääniin.

Äänitilojen esiasetukset
Pelaamista mukavoittavat äänitilojen esiasetukset

wOOx™-tekniikka

wOOx-tekniikka edustaa kokonaan uudenlaista 
kaiutinajattelua. Sen tuottaman syvän basson tuntee 
ja kuulee voimakkaampana kuin missään muussa 
äänentoistojärjestelmässä. Erikoisvalmisteiset 
kaiutinelementit toimivat täydellisessä sopusoinnussa 
wOOx-bassoelementin kanssa, ja tarkasti viritetyt 
pääkaiutinelementti ja diskanttikaiutin takaavat 
saumattoman siirtymisen alemmista keskitaajuuksista 
korkeataajuisiin ääniin. Kaksoisripustus ja 
symmetrinen sandwich-rakenne tuottavat matalan ja 
tarkan, lähes säröttömän basson. wOOx hyödyntää 
kaiutinkotelon koko tilavuutta, ja sen tuottama 
poikkeuksellisen syvä ja dynaaminen basso ottaa 
kaiken irti musiikista.

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.
AZ2558/00C

Tekniset tiedot
Ääni
• Taajuuskorjain: 3 kaistaa
• Taajuuskorjaimen asetukset: Peliäänet (Blast, 

Punch, Speed)
• Kaiutintyypit: Bassorefleksikaiutinjärjestelmä
• Lähtöteho (RMS): 2 x 10 W
• Äänenparannus: Basso- ja diskanttisäätö, wOOx-

tekniikka
• Äänentoistojärjestelmä: Stereo
• Kaiuttimen halkaisija: 4"
• Äänenvoimakkuuden säätö: 

Äänenvoimakkuussäätö kierto/pakkaus

Kaiuttimet
• Sisäiset kaiuttimet: 2
• Pinnoitus: Metalli
• Kaiutinparannukset: wOOx-bassoelementti
• Kaiutintyypit: Kaiuttimet

Äänen toisto
• Toistomuodot: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
• Levytoistotilat: Pikahaku eteen/taaksepäin, 

Seuraavan/edellisen albumin haku, Seuraavan/
edellisen kappaleen haku, Kappaleen, albumin ja 
kaikkien toisto, Kappaleiden satunnaistoisto

• Levyn syöttö: Päältä ladattava
• ohjelmoitavia kappaleita: 20

Viritin/vastaanotto/signaalinsiirto
• Antenni: AM-antenni, FM-antenni
• Automaattinen digitaaliviritys
• Virittimen aaltoalueet: FM, MW

Liitännät
• Dataäänitulo: 2 ääniliitäntää vasen/oikea (RCA)
• Aux-tulo: Peliportti
• Kuulokkeet: 3,5 mm
• PC Link: USB 1.1
• Videotuloliitäntä: 1 CVBS-video (RCA)
• Analoginen videolähtöliitäntä: CVBS-komposiitti 

(keltainen RCA)

Käytön mukavuus
• Taustavalo
• Taustaväri: Kellanruskea
• Näytön numerot: 7
• Näyttötyyppi: LCD

Lisätarvikkeet
• Mukana tulevat lisätarvikkeet: Virtajohto, A/V-

johto, CD-ROM sekä ohjelmisto ja käyttöopas, 
USB-johto, Käyttöopas, Takuutodistus

Mitat
• Pakkauksen mitat (L x K x S): 602 x 238 x 348 mm
• Tuotteen mitat (L x K x S): 567 x 185 x 301 mm
• Paino: 5,5 kg
• Paino pakattuna: 6,4 kg

Virta
• Pariston malli: LR20
• Akun jännite: 1,5 V
• Verkkovirta
• Akkujen määrä: 8
•

Kohokohdat
CD Soundmachine, wOOx™-tekniikka
MP3  
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