
 

 

Philips
Ηχοσύστημα με CD με 
Dynamic Bass Boost

• MP3

AZ302
Προγραμματίστε την αγαπημένη 

σας μουσική
Εάν απολαμβάνετε τις μικρές χαρές της ζωής και σας ευχαριστεί η πρακτικότητα, ο 
κομψός φορητός σχεδιασμός και οι εύχρηστες λειτουργίες θα σας αφήσουν να 
βυθιστείτε στην απόλαυση της αγαπημένης σας μουσικής.

Εύκολο στο χρήση
• Δυνατότητα προγρ. 20 κομματιών CD
• Shuffle/προγραμματισμός/επανάληψη CD
• Σύνδεση Line-in

Απολαύστε τη μουσική σας από διαφορετικές πηγές
• Αναπαραγωγή MP3-CD σημαίνει αναπαραγωγή MP3 όπως ένα κανονικό CD.
• Συμβατό με CD-R και CD-RW
• Στερεοφωνικός δέκτης FM/MW

Πλούσιος και καθαρός ήχος
• Δυναμική ενίσχυση μπάσων για βαθύ και πλούσιο ήχο



 Shuffle/προγραμματισμός/επανάληψη 
CD
Με τις λειτουργίες τυχαίας αναπαραγωγής/
προγραμματισμού/επανάληψης καταργείται η 
πλήξη που προκαλεί κάποια στιγμή η συνεχής 
αναπαραγωγή της μουσικής σας με την ίδια σειρά. 
Αφού φορτώσετε τα αγαπημένα σας τραγούδια 
στη συσκευή, το μόνο που πρέπει να κάνετε είναι 
να επιλέξετε μία από αυτές τις λειτουργίες -τυχαία 
αναπαραγωγή, προγραμματισμός ή επανάληψη- 
ώστε τα τραγούδια σας να αναπαράγονται σε 
διαφορετική σειρά. Απολαύστε τη διαφορετική και 
μοναδική εμπειρία μουσικής κάθε φορά που 
χρησιμοποιείτε τη συσκευή.

Σύνδεση Line-in
Σύνδεση Line-in

Αναπαραγωγή MP3-CD
Το MP3 αναλύεται σε "MPEG 1 Audio layer-3". Είναι 
μια επαναστατική τεχνολογία συμπίεσης, με την 
οποία μεγάλα ψηφιακά αρχεία μουσικής μπορούν 
να γίνουν έως και 10 φορές μικρότερα, χωρίς 
σημαντική μείωση της ποιότητας του ήχου. Το 
MP3 αποτελεί το τυπικό φορμά συμπίεσης ήχου 
που χρησιμοποιείται στο διαδίκτυο, παρέχοντας 
δυνατότητα γρήγορης και εύκολης μεταφοράς 
αρχείων ήχου.

Dynamic Bass Boost
Η Δυναμική ενίσχυση μπάσων μεγιστοποιεί την 
μουσική απόλαυση, δίνοντας έμφαση στα μπάσα 
της μουσικής σε οποιοδήποτε επίπεδο έντασης - 
χαμηλό ή υψηλό – με το πάτημα ενός κουμπιού! Οι 
τελικές συχνότητες μπάσων συνήθως χάνονται 
όταν η ένταση είναι σε χαμηλό επίπεδο. Για να μη 
συμβαίνει αυτό, η Δυναμική ενίσχυση μπάσων 
μπορεί να εναλλαχθεί για ενίσχυση του επιπέδου 
των μπάσων, ώστε να απολαμβάνετε σταθερό ήχο 
ακόμα και όταν χαμηλώνετε την ένταση.
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Χαρακτηριστικά
• Έλεγχος έντασης: περιστροφικός • Βάρος με την συσκευασία: 2 κ.
•

Αναπαραγωγή ήχου
• Τύπος μονάδας τοποθέτησης: Επάνω
• Μέσα αναπαραγωγής: CD, CD-R, CD-RW, MP3-

CD
• Λειτουργίες αναπαραγωγής δίσκων: Γρήγορη 
κίνηση εμπρός/πίσω, Αναζήτηση επόμενου/
προηγούμενου άλμπουμ, Αναζήτηση επόμενου/
προηγ. κομματιού, Επανάληψη αναπαραγωγής, 
Λειτουργία Shuffle

• Προγραμματιζόμενα κομμάτια: 20

Δέκτης/Λήψη/Μετάδοση
• Ζώνες δέκτη: FM, MW
• Κεραία: Κεραία FM

Ήχος
• Ισχύς (RMS): 2 x 1 W
• Ενίσχυση ήχου: Dynamic Bass Boost
• Σύστημα ήχου: Στερεοφωνικό
• Διάμετρος ηχείου: 3"

Συνδεσιμότητα
• Στερεοφωνική είσοδος 3,5 χιλ

Ρεύμα
• Τροφοδοσία ρεύματος
• Τύπος μπαταριών: LR14
• Tάση μπαταρίας: 1,5 V
• Αριθμός μπαταριών: 6

Αξεσουάρ
• Συμπεριλαμβανόμενα αξεσουάρ: Καλώδιο 
ρεύματος AC, Εγχειρίδιο χρήσεως, 
Πιστοποιητικό εγγύησης

Διαστάσεις
• Διαστάσεις συσκευασίας (Π x Υ x Β): 

284 x 264 x 155 χιλ.
• Διαστάσεις προϊόντος (Π x Υ x Β): 

262 x 123 x 245 χιλ.
• Βάρος: 1,6 κ.
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