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Connect power
Conexión de la alimentación
Energia

EN

To play with the device, you can use either
alkaline battery (R14) or AC power.
Before connecting AC power, adjust the
voltage selector to correspond to the local
power voltage.

ES

Para reproducir contenido con el
dispositivo, puede usar baterías alcalinas
(R14) o alimentación de CA.
Antes de conectar a la alimentación de
CA, ajuste el selector para que coincida
con el voltaje de la red local.

PT-BR Para o funcionamento do dispositivo,
você pode usar pilhas alcalinas (R14) ou
energia AC.
Antes de conectar a energia AC, ajuste o
seletor de tensão de acordo com a
tensão local.

6 x R14/UM2/C Cell

Connect power
Conexión de la alimentación
Energia
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EN

To play with the device, you can use either
alkaline battery (R14) or AC power.
Before connecting AC power, adjust the
voltage selector to correspond to the local
power voltage.

ES

Para reproducir contenido con el
dispositivo, puede usar baterías alcalinas
(R14) o alimentación de CA.
Antes de conectar a la alimentación de
CA, ajuste el selector para que coincida
con el voltaje de la red local.
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PT-BR Para o funcionamento do dispositivo,
você pode usar pilhas alcalinas (R14) ou
energia AC.
Antes de conectar a energia AC, ajuste o
seletor de tensão de acordo com a
tensão local.

Nota: Plugue utilizado em todos
os países da América
Latina, exceto Brazil.

EN

Before using your product,
read all accompanying
safety information.

ES

Antes de usar su producto,
lea toda la información de
seguridad adjunta.

PT-BR Antes de usar o produto, leia
todas as informações de
segurança fornecidas.

What's in the box
Contenido de la caja
Conteúdo da caixa

Excluyendo Brasil
Excluindo Brasil

User Manual

Safety Sheet

Listen to FM/MW radio
Reproducción de radio FM/MW
Ouvir rádio FM/MW

RADIO

FM / MW

Listen to an external audio device
Cómo escuchar un dispositivo de audio externo
Ouvir um aparelho de áudio externo

RADIO

RADIO

Play disk
Reproducción de discos
Reproduzir um disco

- ALBUM +
MODE
PROG

Play disk
Reproducción de discos
Reproduzir um disco

RADIO

ALBUM EN
ES
+ / -

For MP3-CDs, select an album.
Para CD con MP3, seleccione un álbum.
PT-BR Para CDs de MP3, selecione um álbum.

MODE

PROG

EN
ES

Play a track/all tracks/an album repeatedly; play tracks randomly.
Reproducir una pista/todas las pistas/un álbum varias veces; reproducir
pistas en forma aleatoria.
PT-BR Reproduza repetidamente uma faixa/todas as faixas/um álbum;
reproduza as faixas aleatoriamente.
EN
Program tracks.
ES
Programar pistas.
PT-BR Programe as faixas.
EN
Stop play or erase a program.
ES
Detener la reproducción o borrar un programa.
PT-BR Interrompa a reprodução ou apague uma programação.
EN
Pause or start play.
ES
Iniciar la reproducción o hacer una pausa.
PT-BR Inicie ou pause a reprodução.
EN
Skip to the previous/next track or search within play.
ES
Pasar a la pista anterior/siguiente; buscar en la reproducción.
PT-BR Pule para a faixa anterior/seguinte; faça uma busca durante a
reprodução.

Play disk
Reproducción de discos
Reproduzir um disco
Program tracks

1
2
3
4

In CD mode, press to stop playback.
Press PROG to activate programming.

5
6
7

Repeat steps 3~4 to program more tracks.
Press
to play the programmed tracks.

For MP3-CDs, press ALBUM +/- to select an album.
Press
repeatedly to select a track,
then press PROG to confirm.

To cancel the program, when playback is stopped, press

.

Programación de pistas

1
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3
4
5
6
7

En modo CD, pulse para detener la reproducción.
Pulse PROG para activar la programación.
Para CD con MP3, pulse ALBUM +/- para seleccionar un álbum.
Pulse
varias veces para seleccionar una pista y, a continuación, pulse PROG
para confirmar.
Repita los pasos 3 y 4 para programar más pistas.
Pulse
para reproducir las pistas programadas.
Para borrar la programación, presione

cuando la reproducción se haya detenido.

Programar faixas

1
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7

No modo CD, pressione para interromper a reprodução.
Pressione PROG para ativar a programação.
Para CDs de MP3, pressione ALBUM +/- para selecionar um álbum.
Pressione várias vezes
para selecionar uma faixa e pressione PROG para
confirmar.
Repita as etapas 3 e 4 para programar mais faixas.
Pressione
para reproduzir as faixas programadas.
Para apagar uma programação enquanto a reprodução foi interrompida, pressione

.

Adjust volume
Ajuste del volumen
Ajustar volume

+ VOLUME -

Turn the device off
Apague el dispositivo
Desligar o dispositivo

RADIO

For online help
Para ayuda en línea
Para ajuda online

www.philips.com/support

EN

Need help? Visit www.philips.com/support

ES

¿Necesita ayuda? Visite www.philips.com/support

PT-BR

Precisa de ajuda? Acesse www.philips.com/support

Warning and maintenance
Advertencia y mantenimiento
Aviso e manutenção

Evite o uso prolongado do aparelho com volume superior a 85 decibéis pois isto
poderá prejudicar a sua audição.
Specifications are subject to change without notice
©2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.
AZ300_55_UM_V1.0
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PT-BR
Parabéns pela sua aquisição e bem-vindo à Philips! Para aproveitar todas as
vantagens do suporte da Philips, registre seu produto em www.philips.com.

1 Importante
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Leia estas instruções.
Siga todas as instruções.
Não obstrua as aberturas de ventilação. Faça a instalação de acordo com
as instruções do fabricante.
A instalação não deve ser feita perto de fontes de calor, como
aquecedores, grades de passagem de ar quente, fogões ou outros
equipamentos (incluindo amplificadores) que geram calor.
Evite que o cabo de alimentação seja pisado ou espremido,
principalmente os plugues, as tomadas e na parte em que sai da unidade.
Use somente os acessórios especificados pelo fabricante.
Desconecte a unidade se houver trovões ou durante longos períodos
sem uso.
Todos os serviços técnicos devem ser prestados por profissionais
especializados. A manutenção é necessária quando a unidade apresenta
algum tipo de dano, como: cabo de alimentação ou plugue danificado,
líquidos foram derramados ou objetos caíram dentro do aparelho, a
unidade foi exposta à chuva ou umidade, mau funcionamento ou queda.
CUIDADO com o uso de pilhas/baterias – Para evitar vazamentos nas
pilhas/baterias, o que pode resultar em danos pessoais e materiais ou
danos ao aparelho:
Instale as pilhas/baterias corretamente, conforme os símbolos + e marcados no aparelho.
Não misture as pilhas/baterias (antigas com novas ou de carbono com
alcalinas, etc.).
Remova as pilhas/baterias quando não utilizar o aparelho por um longo
período.
Evite que a unidade seja exposta a respingos.

•
•

Não coloque sobre a unidade nada que possa danificá-la (por exemplo,
objetos contendo líquidos e velas acesas).
Quando o plugue de ALIMENTAÇÃO ou um acoplador de aparelhos
é usado como o dispositivo de desconexão, esse dispositivo deve ficar
prontamente operável.

Conheça os símbolos de segurança
Conheça os símbolos de segurança

Este 'raio' indica a presença de material sem isolamento no interior do
aparelho que pode causar choque elétrico. Para a segurança de todas as
pessoas em sua casa, não remova a tampa do produto.
O "ponto de exclamação" alerta para recursos cuja documentação fornecida
deve ser cuidadosamente lida para evitar problemas de operação e
manutenção.
AVISO: para reduzir o risco de incêndio ou choque elétrico, este
equipamento não deve ser exposto a chuva nem a umidade. Objetos
que contêm líquidos, como vasos, não devem ser colocados sobre o
equipamento.
CUIDADO: para evitar choque elétrico, conecte o pino largo do plugue ao
seu respectivo slot, encaixando-o totalmente.

Aviso
•• Nunca remova a tampa ou carcaça do equipamento.
•• Não lubrifique nenhuma parte do equipamento.
•• Não coloque este equipamento sobre outro aparelho elétrico.
•• Mantenha o equipamento longe da luz solar direta, de chamas ou do calor.
•• Garanta a facilidade de acesso ao cabo, à tomada ou ao adaptador de
alimentação se for necessário desconectar a TV da rede elétrica.

Cuidado
•• O uso de controles ou ajustes ou o desempenho de procedimentos diferentes
dos contidos neste documento podem resultar em exposição perigosa à
radiação ou outras operações inseguras.

2 Aviso
Qualquer alteração ou modificação feita neste dispositivo sem a aprovação
expressa da Philips Consumer Lifestyle poderá anular a autoridade do
usuário para operar o equipamento.

Descarte do produto e de pilhas antigas
Seu produto foi projetado e fabricado com materiais e componentes de alta
qualidade, que podem ser reciclados e reutilizados.
Nunca descarte o seu produto junto com outros tipos de lixos domésticos.
Procure informar-se a respeito das regras locais de coleta seletiva de
produtos elétricos e eletrônicos e de pilhas/baterias. O descarte correto
desses produtos ajuda a prevenir consequências potencialmente negativas
para o meio ambiente e para a saúde humana.
Seu produto contém pilhas/baterias que não podem ser descartadas com o
lixo doméstico convencional.

Procure informar-se a respeito das regras locais de coleta seletiva de
pilhas/baterias. O descarte correto de pilhas/baterias ajuda a prevenir
conseqüências potencialmente negativas para o meio ambiente e para a
saúde humana.
Visite www.recycle.philips.com para obter mais informações sobre o centro
de reciclagem mais próximo.
Informações ambientais
Todas as embalagens desnecessárias foram eliminadas. Procuramos facilitar
a separação do material da embalagem em três categorias: papelão (caixa),
espuma de poliestireno (proteção) e polietileno (sacos, folhas protetoras de
espuma).
O seu sistema consiste em materiais que poderão ser reciclados e
reutilizados se forem desmontados por uma empresa especializada. Observe
a legislação local referente ao descarte de material de embalagem, baterias
descarregadas e equipamentos antigos.
Este aparelho inclui este rótulo:

Nota
•• A plaqueta de tipo está na parte inferior do aparelho.

3 Especificações
Amplificador

Potência de saída

2 X 1 W RMS @ 10% THD

Resposta em freqüência

80 Hz - 16 kHz, ± 3 dB

Relação sinal/ruído

50 dB

Entrada MP3 Link

0,5 V RMS 20 kohm

Discos
Tipo de laser

Semicondutor

Diâmetro do disco

12 cm/8 cm

Suporte para disco

CD-DA, CD-R, CD-RW

DAC de áudio

24 bits / 44,1 kHz

Distorção harmônica total

<1%

Resposta em freqüência

60 Hz -16 kHz

Relação sinal/ruído

55 dBA

Sintonizador
Faixa de sintonia

FM: 87,5 - 108 MHz;
MW: 530 - 1710 kHz;

Distorção harmônica total

<3%

Relação sinal/ruído

40 dB

Informações gerais
Alimentação AC

110 – 127 V / 220 - 240 V ~, 50/60 Hz

Consumo de energia em
operação

15 W

Consumo de energia no modo
de espera

1,5 W

Pilhas

9 V, 6 x R14/UM2/C

Dimensões
– Unidade principal (L x A x P)

245 x 130 x 212 mm

Peso
- Com a embalagem
- Unidade principal

1,8 kg
1,4 kg

validade imprescindível

consumidor
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