
 

 

Philips
CD-soundmachine met 
wOOx™-technologie

• MP3

AZ2558
Volop aansluitmogelijkheden

met Gameport en USB PC Link
De beste CD/MP3-soundmachine in zijn klasse, met digitale tuner en wOOx-
geluidstechnologie. Dankzij de unieke PC Link-technologie speelt u MP3-bestanden op 
de harde schijf van uw PC met superieure geluidskwaliteit af.

Bedien de MP3-muziek op uw PC op afstand
• De USB PC Link maakt van uw PC een geweldige MP3-jukebox
• MP3-CD-weergave betekent dat MP3's worden afgespeeld als een normale audio-CD.
• Eenvoudige MP3-muzieknavigatie via de afstandsbediening

Geschikt voor games
• Gameport voor een echte realistische spelervaring
• De voorkeurinstellingen in de geluidsmodus vergroten uw spelplezier

Krachtige bass die u hoort en voelt
• wOOx-luidsprekertechnologie voor een diepe en krachtige bass
• Bass Reflex-luidsprekers geven een krachtige, diepere bass



 USB PC Link
Dankzij de USB PC Link kunt u uw MP3-muziek 
afspelen met de krachtige luidsprekers van de 
Philips-audiosystemen, in plaats van met uw PC-
luidsprekers. Door een PC met een USB-kabel 
rechtstreeks op uw audiosysteem aan te sluiten, kunt 
u MP3-muziek onmiddellijk naar uw audiosysteem 
streamen, waardoor u van uw PC een geweldige 
MP3-jukebox maakt. De bedieningsknoppen op het 
systeem en de afstandsbediening zorgen voor een 
eenvoudige navigatie en bediening van de MP3-
muziek die in de MusicMatch-afspeellijst is 
opgeslagen. U kunt op het scherm van het 
audiosysteem ook informatie over het nummer of de 
afspeeltijd bekijken.

MP3-CD-weergave
MP3 staat voor 'MPEG 1 Audio layer-3'. MP3 is een 
revolutionaire compressietechnologie waarmee 
grote digitale muziekbestanden tot 10 keer kleiner 
kunnen worden gemaakt, zonder dat dit de 
geluidskwaliteit drastisch vermindert. MP3 is de 
audiocompressienorm voor het internet geworden 
waarmee snel en eenvoudig audiobestanden worden 
uitgewisseld.

Navigeren via afstandsbediening
Eenvoudige MP3-muzieknavigatie via de 
afstandsbediening

Gameport
Gameport is een handige aansluiting die uw 
gameconsole rechtstreeks met uw audiosysteem 
verbindt voor een betere geluidskwaliteit van games. 
De gamegeluidsmodus biedt u 3 spannende 
geluidsinstellingen. In de Speed-modus komt uw 
adrenaline op gang in vlieg- en racegames, terwijl de 
Punch-modus extra geluid toevoegt in vechtgames. 
De Blast-modus zorgt voor explosieve effecten in 

oorlogsgames. Met de Game Mix-functie MIX-IT, die 
beschikbaar is op mini-hifi-systemen, kunt u de 
geluiden van games mixen met uw favoriete nummer, 
radiozender of externe audiospeler.

Instellingen geluidsmodus
De voorkeurinstellingen in de geluidsmodus 
vergroten uw spelplezier

wOOx™-technologie
De wOOx-technologie is een revolutionair 
luidsprekerconcept waarmee u een zeer diepe bass 
kunt ervaren, die rijker is dan alle andere 
audiosystemen. De speciale luidsprekers zijn 
afgestemd op de wOOx-bass-weergave, en precieze 
afstemming tussen het hoofdstuurprogramma en de 
tweeter zorgt voor vloeiende overgangen van lage 
en gemiddelde tot hoge frequenties. Dubbele 
ophanging en een volledig symmetrische sandwich 
zorgen voor een lage en nauwkeurige basis zonder 
opmerkelijke vervorming. wOOx produceert een 
diepe, dynamische bass door de volledige inhoud van 
de luidsprekerkast te gebruiken om de impact te 
verhogen.

Bass Reflex-luidsprekersysteem
Bass Reflex-luidsprekers zorgen voor een compact 
luidsprekerboxsysteem met een diepe bass. Het 
verschil met een conventioneel 
luidsprekerboxsysteem is dat er een bass-pijp is 
toegevoegd die akoestisch op de woofer is 
afgestemd voor een optimale demping van de lage 
frequenties. Dit resulteert in een diepere 
gecontroleerde bass en minder vervorming. De lucht 
in de bass-pijp resoneert en gaat vibreren als een 
conventionele woofer. Samen met de reactie van de 
woofer vergroot het systeem de lage-
frequentiegeluiden in het algemeen en levert zo een 
hele nieuwe dimensie van diepe bass op.
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Specificaties
Geluid
• Equalizer: 3-bands
• Equalizer-instellingen: Gamegeluid (Blast, Punch, 

Speed)
• Luidsprekertypen: Bass Reflex-luidsprekersysteem
• Uitgangsvermogen (RMS): 2 x 10 W
• Geluidsverbetering: Treble- en bass-regeling, 

wOOx-technologie
• Geluidssysteem: Stereo
• Diameter van de luidspreker: 4 inch
• Volumeregeling: Volumeregeling, roterend/

encoder

Luidsprekers
• Ingebouwde luidsprekers: 2
• Afwerking: Metaal
• Luidsprekerverbetering: wOOx-bass-radiatoren
• Luidsprekertypen: Luidsprekers

Audio afspelen
• Media afspelen: CD, CD-R, CD-RW afspelen, MP3-

CD
• Discafspeelmodi: Snel vooruit-/achteruitspoelen, 

Volgende/vorige album zoeken, Volgende/vorige 
nummer zoeken, Nummer/album/alles herhalen, 
Shuffle

• Ladertype: Bovenzijde
• Programmeerbare nummers: 20

Tuner/ontvangst/transmissie
• Antenne: AM-antenne, FM-antenne
• Automatisch digitaal afstemmen
• Radioband: FM, MW

Connectiviteit
• Audio-ingang voor gegevens: Audio links/rechts 

(RCA) 2 x
• Aux-ingang: Gamepoort
• Hoofdtelefoon: 3,5 mm
• PC Link: USB 1.1
• Video-ingang: CVBS Video (RCA) 1 x
• Video-uitgang - analoog: Samengestelde CVBS (gele 

cinch)

Gemak
• Achtergrondverlichting
• Kleur van achtergrondverlichting: Oranje
• Schermcijfers: 7
• Schermtype: LCD

Accessoires
• Meegeleverde accessoires: AC-netsnoer, Audio-/

videokabel, CD-ROM met software en handleiding, 
USB kabel, Gebruiksaanwijzing, Garantiecertificaat

Afmetingen
• Afmetingen van verpakking (B x H x D): 

602 x 238 x 348 mm
• Afmetingen van product (B x H x D): 

567 x 185 x 301 mm
• Gewicht: 5,5 kg
• Gewicht (incl. verpakking): 6,4 kg

Vermogen
• Batterijtype: LR20
• Batterijvoltage: 1,5 V
• Netspanning
• Aantal batterijen: 8
•

Kenmerken
CD-soundmachine met wOOx™-technologie
MP3
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