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AZ302
Élvezze a zenét, bárhová 

is megy!
Örömét lelheti az élet egyszerű dolgaiban, és átadhatja magát a kényelemnek. A kompakt 
és hordozható Philips CD Soundmachine egyszerűen kezelhető funkcióival tökéletes 
kényelemben élvezheti kedvenc zenéjét.

Egyszerű használat
• CD kevert lejátszása/ismétlése a személyes zenei élményhez
• Vonalbemeneti csatlakozás hordozható zenelejátszáshoz

Élvezze a több forrásból érkező zenét
• MP3-CD, CD és CD-R/RW lejátszás
• FFM/MW hangolóegység a rádióhallgatáshoz

Tiszta, részletgazdag hangzás
• Dinamikus basszuskiemelés: mély, drámai hang



 CD: kevert/ismételt

A „Kevert / Ismétlés” funkció segítségével elfelejtheti 
a mindig ugyanabban a sorrendben történő lejátszás 
unalmát. Miután feltöltötte kedvenc számait a 
lejátszójára, csak válasszon a „Kevert” vagy 
„Ismétlés” módok közül, hogy változatosságot vigyen 
a lejátszás sorrendjébe. Ismerje meg az újszerű és 
egyedülálló zenei élményt, amely hatalmába keríti 
minden egyes zenehallgatás alkalmával.

bemenő vonali csatlakozás
Az MP3 bemeneti csatlakozással közvetlenül 
játszhatja le az MP3-fájlokat audiorendszerén. 
Mindössze csatlakoztatni kell a hordozható MP3-
lejátszót a beépített csatlakozóval az 
audiorendszerhez, és kivételes hangminőségben 
hallgathatja kedvenc zenéit a hordozható MP3-
lejátszóról.

MP3-CD, CD és CD-R/RW lejátszás

Az MP3 az „MPEG-1 Audio Layer 3” kifejezést 
takarja. Az MP3 egy forradalmian új tömörítési 

technológia, amellyel hatalmas digitális zenei fájlok 
tized akkora méretre csökkenthetők, 
hangminőségük radikális romlása nélkül. Az MP3 vált 
a világhálón használt szabványos hangtömörítési 
formátummá, amely a hangfájlok könnyű és gyors 
átvitelét teszi lehetővé.

FM/MW hangolóegység

FM/MW (AM) sztereó hangolóegység

Dinamikus basszuskiemelés

A Dinamikus basszuskiemelés maximálisra növeli a 
zenei élvezetet, hiszen egyetlen gombnyomással 
képes kiemelni a zene mélyhang-tartalmát – 
bármilyen legyen is a hangerő-beállítás: alacsony vagy 
magas! A legmélyebb frekvenciák rendszerint 
elvesznek a hangerő alacsony szintre állítása mellett. 
Ennek ellensúlyozására a Dinamikus basszuskiemelés 
beállítható a mély hangszintek kiemelésére, így Ön 
kiegyenlített hanghatást élvezhet a hangerő 
csökkentése esetén is.
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