
 

 

Philips
CD Soundmachine

Kompakt kialakítás
USB-vel

AZ318B
Élvezze a zenét, bárhová 

is megy!
Fejhallgató használata nélkül szeretné élvezni hordozható lejátszóján tárolt zenéjét? Csatlakoztassa 
a hordozható lejátszót a Philips CD Soundmachine USB Direct csatlakozójához, és már hallgathatja 
is kedvenc digitális zeneszámait a nagy teljesítményű hangsugárzókon keresztül - bárhol, bármikor.

A hallgatás páratlan élménye
• USB Direct az MP3 zene egyszerű lejátszásához
• MP3-CD, CD és CD-R/RW lejátszás
• FM digitális hangolás

Egyszerű használat
• Audiobemenet a könnyű hordozható zenelejátszáshoz
• 20 programozható rádióállomás
• CD lemez ismétléses/véletlen sorrendű/programozott lejátszása a személyes zenei élményhez

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



 Dinamikus basszuskiemelés

A Dinamikus mélyhang-kiemelés 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 mélyhang-
kiemelés beállítható a mély hangszintek kiemelésére, 
így Ön kiegyenlített hanghatást élvezhet a hangerő 
csökkentése esetén is.

CD ismétléses/véletlen sorrendű/
programozott lejátszása
CD lemez ismétléses/véletlen sorrendű/
programozott lejátszása a személyes zenei 
élményhez

MP3-CD, CD és CD-R/RW lejátszás

Az MP3 rövidítés az „MPEG 1 Audio Layer – 7,6 cm 
(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.

USB Direct az MP3 zenéhez

A fájlátvitel teljes körű támogatásának köszönhetően 
Ön egyszerű módon élvezheti a megnövelt 
mennyiségű digitális zene által nyújtott kényelmet és 
szórakozást a beépített USB Direct csatlakozón 
keresztül.
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Fénypontok
• Főegység szélessége: 252 mm
•

Audiolejátszás
• Adathordozók lejátszása: CD, CD-R, CD-RW, 

MP3-CD
• Lemezlejátszási módok: gyorskeresés előre/

visszafelé, következő/előző album keresés, 
következő/előző műsorszám keresése, ismétléses/
véletlen sorrendű/programozott

• USB-lejátszási mód: gyorskeresés előre/visszafelé, 
következő/előző album keresés, következő/előző 
műsorszám keresése, ismétléses/véletlen 
sorrendű/programozott

Hangolóegység/Vétel/Adás
• Hangolási sávok: FM
• Antenna: FM antenna
• Hangolás finomítása: automatikus digitális hangolás

Hang
• Hangzásjavítás: Dinamikus basszuskiemelés
• Hangrendszer: sztereó
• Hangerőszabályzás: fel/le
• Maximális kimeneti teljesítmény (RMS): 3 W

Hangszórók
• A beépített hangszórók száma: 2
• Hangszórórácsokkal ellátott kidolgozás: fém

Csatlakoztathatóság
• USB-vel: USB-gazdaport
• Audiobemenet (3,5 mm-es)

Kényelem
• Kijelző típusa: LCD kijelző
• Betöltő típusa: felső

Energiaellátás
• Táplálás típusa: AC bemenet
• Akkumulátor típusa: C méretű (LR14)
• Feszültség: 1,5 V
• Elemek száma: 6

Tartozékok
• Kábelek/csatlakozás: Hálózati tápkábel
• Egyéb: Felhasználói kézikönyv
• Jótállás: Garancialevél

Méretek
• Bruttó tömeg: 1,62 kg
• Csomag szélessége: 280 mm
• Csomag magassága: 260 mm
• Csomag mélysége: 156 mm
• Tömeg: 1,1 kg
• Főegység mélysége: 232 mm
• Főegység magassága: 124 mm
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