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onectividade total
C
com Gameport e USB PC Link

CD Soundmachine reproduz CD/MP3 e tem tecnologia de áudio Woox. Tem um 

exclusivo PC Link para reprodução de alta qualidade de arquivos MP3 gravados no 

disco rígido de seu PC.

Reprodução de músicas MP3 em seu PC via controle remoto
• O USB PC link transforma seu PC em uma poderosa "jukebox" de MP3.
• Reprodução de CDs de MP3 - reprodução de MP3 como um CD normal.
• Navegue facilmente pelas músicas em MP3 usando o controle remoto

Pronto para jogos
• O Gameport coloca você dentro dos jogos
• Ajustes de modo de som para maximizar seus jogos

Graves potentes para ouvir e sentir
• Tecnologia de alto-falantes wOOx para graves mais profundos e potentes.
• Os alto-falantes Bass Reflex oferecem graves mais potentes e profundos.
Philips
CD Soundmachine com 
tecnologia wOOx

MP3
AZ2558
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Som
• Equalizador: 3 faixas
• Ajustes do equalizador: Ef. son. em jogos (Blast, 

Punch, Speed)
• Tipos de alto-falantes: Caixas acústicas Bass 

Reflex
• Potência de saída (RMS): 2X10 W
• Recursos de áudio: Controle de altos e graves, 

Tecnologia wOOx
• Sistema de áudio: Estéreo
• Diâmetro do alto-falante: 4"
• Controle de volume: Contr. volume c/ 

codificador rotativo

Alto-falantes
• Alto-falantes internos: 2
• Terminando: Metal
• Melhor desempenho de alto-falantes: Tecnologia 

wOOx Bass Radiator
• Tipos de alto-falantes: Alto-falantes

Reprodução de áudio
• Mídia de reprodução: CD, CD-R, CD-RW, MP3-

CD
• Modos de reprodução de discos: Avanço/

retrocesso, Pesquisar próximo álbum/álbum 
anterior, Localizar Próxima Faixa/Faixa Anterior, 
Repetir um/álbum/tudo, Reproduzir 
aleatoriamente (Shuffle)

• Tipo de carregador: Parte superior
• Faixas programáveis: 20

Sintonizador/Recepção/
Transmissão
• Antena: Antena AM, Antena FM
• Sintonia digital automática
• Bandas de sintonia: FM, MW

Conectividade
• Entrada de áudio para dados: Áudio Esq/Dir 

(RCA) 2x
• Aux in: Gameport
• Fone de ouvido: 3,5 mm
• PC Link: USB 1.1
• Entrada de vídeo: CVBS Video (RCA) 1x
• Saída de vídeo - Analógica: Composite CVBS 

(cinch amarelo)

Praticidade
• Luz de fundo
• Cor da luz de fundo: Âmbar
• Dígitos do visor: 7
• Tipo de display: Visor

Acessórios
• Acessórios inclusos: Cabo de alimentação CA, 

Cabo de áudio/vídeo, CD-ROM c/software e 
manual, Cabo USB, Manual do usuário, 
Certificado de garantia

Dimensões
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

602 x 238 x 348 mm
• Dimensões do produto (L x A x P): 

567 x 185 x 301 mm
• Peso: 5.5 kg
• Peso, incluindo embalagem: 6.4 kg

Alimentação
• Tipo de bateria: LR20
• Tensão da bateria: 1,5 V
• Força principal
• Nº de baterias: 8
•
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SB PC Link
 USB PC Link reproduz suas músicas em MP3 nas 
aixas acústicas do sistema Philips, em vez de utilizar 
s do computador. Usando um cabo USB para fazer a 
onexão direta do computador ao sistema de áudio, 
ocê pode fazer o stream de suas músicas MP3 
iretamente no aparelho de som, transformando seu 
omputador em uma avançada "jukebox" MP3. Os 
otões de controle no aparelho de som e no controle 
emoto facilitam a navegação e o controle das músicas 
P3 armazenadas na lista de reprodução do 
usicMatch. Você também pode ver o título da música, 

em como o tempo decorrido no monitor do aparelho 
e som.

eprodução de CDs de MP3
P3 significa "MPEG 1 Audio layer-3". A tecnologia 

evolucionária de compressão MP3 permite criar 
rquivos de música digital até 10 vezes menores que o 
rquivo original, sem degradar a qualidade de áudio. O 
P3 tornou-se um formato padrão de compressão de 

udio usado na Internet, permitindo a transferência 
ápida e fácil de arquivos de áudio.

avegação fácil pelo controle

ameport
 Gameport é uma solução de conexão que interliga o 
onsole de jogos diretamente ao sistema de áudio, para 
ma qualidade de som de jogos superior. O modo de 
ons de jogos oferece três configurações incríveis - o 
odo Speed mantém a adrenalina em jogos de corrida 

 vôo, o modo Punch dá potência aos jogos de combate. 
or fim, o modo Blast oferece o que há de melhor em 
feitos explosivos em jogos de ação. A função de 
ixagem de jogos, MIX-IT, disponível nos Mini Hi-Fi 

ystems, permite mixar os sons de jogos com faixas de 
udio, estação de rádio ou outro leitor de áudio externo.

justes de modo de som

ecnologia wOOx
 tecnologia wOOx é um conceito revolucionário de 
lto-falantes que permite ouvir e sentir graves 
rofundos mais altos que qualquer outro sistema de 
udio. Os drivers especiais para alto-falantes trabalham 
m harmonia com o wOOx bass radiator, e o ajuste 
reciso entre o driver principal e o tweeter assegura as 
ransições suaves de freqüências baixas-médias para 
ltas. Equipado com uma suspensão dupla e 
onstrução em forma de sanduíche, totalmente 
imétrica, oferece a base baixa e precisa sem qualquer 
istorção perceptível. O wOOx produz graves 
rofundos e dinâmicos, usando o volume total da caixa 
o alto-falante para aumentar o impacto da música.

aixas acústicas Bass Reflex
 sistema de alto-falantes Bass Reflex fornece uma 
xperiência de graves profundos usando um sistema 
ompacto de alto-falantes. Difere do sistema 
onvencional de alto-falantes, sendo equipado com um 
ubo de graves acusticamente alinhado com o 
ubwoofer, para otimizar a reprodução de baixas 
reqüências do sistema. O resultado são níveis de graves 
ais profundos e controlados, com baixa distorção. O 

istema opera por meio da ressonância da massa de ar 
o tubo de graves, fazendo-o vibrar como um 
ubwoofer convencional. Combinado à resposta do 

subwoofer, o sistema expande os sons de baixa 
freqüência, criando uma dimensão inteiramente nova 
de graves profundos.
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Especificações técnicas Principais especificações do produto

CD Soundmachine com tecnologia wOOx
MP3  


