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USB

AZ318B
Слушайте музика, където 

и да се намирате
Искате да слушате музикалните си колекции от вашия портативен плейър без слушалки? 
Включете CD радиокасетофона Philips в гнездото USB Direct и се наслаждавайте на 
любимата си цифрова музика през мощни тонколони - навсякъде и по всяко време.

Върховно изживяване при слушане
• USB Direct за лесно възпроизвеждане на MP3 музика
• Изпълнявайте: MP3-CD, CD и CD-R/RW
• FM цифрова настройка

Лесна употреба
• Аудио вход за лесно възпроизвеждане на музиката от портативни устройства
• Настройка и запаметяване на 20 станции
• CD повторение/размесване/програмиране, за да слушате музиката точно така, както ви 
харесва

Богат и чист звук
• Динамично усилване на басите за дълбок и драматичен звук



 Динамично усилване на басите

Динамичното усилване на басите довежда до 
максимум наслаждението ви от музиката, като 
подчертава присъствието на басите в целия 
диапазон на силата на звука - от слабо до силно - 
само с натискането на един бутон! Най-ниските 
басови честоти обикновено се губят при 
зададена малка сила на звука. Като 
противодействие на това можете да включите 
динамичното усилване на басите, което усилва 
нивата на басите, за да се наслаждавате на 
еднакъв звук, дори когато намалите звука.

CD повторение/размесване/
програмиране
CD повторение/размесване/програмиране, за да 
слушате музиката точно така, както ви харесва

Изпълнявайте: MP3-CD, CD и CD-R/
RW

MP3 означава "MPEG 1 Audio layer-7,6 см (3")". 
MP3 е революционна технология за компресия, 
чрез която големи цифрови музикални файлове 
могат да станат до 10 пъти по-малки без това да 
влоши радикално аудио качеството им. MP3 се 
превърна в стандартен формат за аудио 
компресия, използван в Интернет, който 
позволява бърз и лесен трансфер на аудио 
файлове.

USB Direct за лесна MP3 музика

Благодарение на пълната способност за обмен на 
файлове можете лесно да се възползвате от 
удобството и забавлението да имате достъп до 
повече цифрова музика чрез вградения USB 
Direct.
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Акценти
метал •
Аудио възпроизвеждане
• Носители за възпроизвеждане: CD, CD-R, CD-

RW, MP3-CD
• Режими на възпроизвеждане на диска: бързо 
напред/назад, търсене следваща/предишна 
песен в албум, търсене на следваща/предишна 
песен, повторение/разбъркване/програмиране

• Режим на изпълнение от USB: бързо напред/
назад, търсене следваща/предишна песен в 
албум, търсене на следваща/предишна песен, 
повторение/разбъркване/програмиране

Тунер / Приемане / Предаване
• Обхвати на тунера: FM
• LNA - антена: FM антена
• Подобрения в тунера: автоматична цифрова 
настройка

Звук
• Подобрение на звука: Динамично усилване на 
басите

• Звукова система: стерео
• Регулиране на силата на звука: нагоре/надолу
• Максимална изходна мощност (RMS): 3 W

Високоговорители
• Брой вградени високоговорители: 2
• Покритие на мрежите на високоговорителите: 

Възможности за свързване
• USB: USB хост
• Аудио вход (3,5 мм)

Комфорт
• Тип на дисплея: LCD дисплей
• Тип устройство за зареждане: отгоре

Захранване
• Тип захранване: Вход за променлив ток
• Тип батерия: Размер C (LR14)
• Напрежение на батерията: 1,5 V
• Брой батерии: 6

Аксесоари
• Кабели/свързване: захранващ кабел
• Други: Ръководство за потребителя
• Гаранция: Гаранционна карта

Размери
• Бруто тегло: 1,62 кг
• Ширина на опаковката: 280 мм
• Височина на опаковката: 260 мм
• Дълбочина на опаковката: 156 мм
• Тегло: 1.1 кг
• Дълбочина на главния блок: 232 мм
• Височина на главния блок: 124 мм
• Ширина на главния блок: 252 мм
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