
 

 

Philips
CD skaņas iekārta

Kompakts dizains
USB

AZ318B
Izbaudiet mūziku jebkurā vietā

Vai vēlaties klausīties mūzikas kolekciju no portatīvā mūzikas atskaņotāja, neizmantojot 
austiņas? Pievienojiet USB Direct spraudni pie Philips CD skaņas iekārtas un klausieties 
iecienīto mūziku digitālā formātā no jaudīgiem skaļruņiem — jebkurā laikā un vietā.

Vislabākie klausīšanās iespaidi
• USB Direct vienkāršai MP3 mūzikas atskaņošanai
• Atskaņojiet MP3-CD, CD un CD-R/RW
• FM digitālā regulēšana

Vienkārša lietošana
• Audio ieeja vienkāršai portatīvai mūzikas atskaņošanai
• 20 iestatītas stacijas
• CD atkārtošana/jaukta secība/programma personalizētam mūzikas baudījumam

Bagātīga un skaidra skaņa
• Dinamiskais zemās frekvences skaņas pastiprinājums dziļam un dramatiskam skanējumam



 Dinam. zem.frekv. skaņas pastipr.

Dinamiskais zemās frekvences skaņas pastiprinājums 
palielina mūzikas baudījumu līdz maksimumam, 
akcentējot mūzikas zemās frekvences skaņas saturu 
visā skaļuma iestatījuma diapazonā – no klusākā uz 
skaļāko – ar vienu pieskārienu! Ja ir iestatīts zems 
skaļuma līmenis, parasti apakšējās zemās frekvences 
vairs nav saklausāmas. Lai to novērstu, varat ieslēgt 
dinamisko zemās frekvences skaņas pastiprinājumu, 
tādējādi pastiprinot zemās frekvences skaņas līmeni. 
Līdz ar to varat baudīt nemainīgas kvalitātes skaņu 
pat niecīgā skaļumā.

CD atkārtošana/jaukta secība/
programma
CD atkārtošana/jaukta secība/programma 
personalizētam mūzikas baudījumam

Atskaņojiet MP3-CD, CD un CD-R/RW

MP3 — MPEG 1 formāta 7,6 cm (3 collu) audio 
atskaņotājs. MP3 ir revolucionāra saspiešanas 
tehnoloģija, kas līdz desmit reizēm samazina 
apjomīgus digitālos mūzikas failus, krasi nepasliktinot 
to skaņas kvalitāti. MP3 ir kļuvis par standarta audio 
saspiešanas formātu, ko lieto globālajā tīmeklī un kas 
nodrošina ātru un vienkāršu audio failu pārsūtīšanu.

USB Direct vienkāršai MP3 mūzikas 
atskaņošanai

Tā kā faili ir pilnībā pārsūtāmi, varat vienkārši baudīt 
ērtības un prieku, kādu sniedz piekļuve digitālajai 
mūzikai caur iebūvēto USB Direct.
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Izceltie produkti
• Skaļruņa režģa apdare: metāls • Ierīces platums: 252 mm
•

Audio atskaņošana
• Atskaņošanas datu nesēji: CD, CD-R, CD-RW, 

MP3-CD
• Disku atskaņošanas režīmi: ātri patīt uz priekšu/

atpakaļ, nākamā/iepriekšējā albuma meklēšana, 
nākamā/iepriekšējā celiņa meklēšana, atkārtot/
jauktā secībā/programmu

• USB atskaņošanas režīms: ātri patīt uz priekšu/
atpakaļ, nākamā/iepriekšējā albuma meklēšana, 
nākamā/iepriekšējā celiņa meklēšana, atkārtot/
jauktā secībā/programmu

Uztvērējs/uztveršana/pārraide
• Uztvērēja joslas: FM
• Antena: FM antena
• Uztvērēja pastiprināšana: automātiska digitālā 

regulēšana

Skaņa
• Skaņas pastiprinājums: Dinam. zem.frekv. skaņas 

pastipr.
• Skaņu sistēma: stereo
• Skaļuma vadība: skaļāk/klusāk
• Maksimālā izejas jauda (RMS): 3 W

Skaļruņi
• Iebūvēto skaļruņu skaits: 2

Savienojamība
• USB: USB resurss
• Audio ieeja (3,5 mm)

Lietošanas komforts
• Displeja tips: LCD displejs
• Ielādētāja tips: augšdaļa

Strāvas padeve
• Enerģijas veids: AC ievade
• Akumulatora tips: C lielums (LR14)
• Baterijas spriegums: 1,5 V
• Bateriju skaits: 6

Piederumi
• Kabeļi/savienojums: strāvas vads
• Citi: Lietotāja rokasgrāmata
• Garantija: Garantijas brošūra

Izmēri
• Bruto svars: 1,62 kg
• Iesaiņojuma platums: 280 mm
• Iesaiņojuma augstums: 260 mm
• Iesaiņojuma dziļums: 156 mm
• Svars: 1,1 kg
• Ierīces dziļums: 232 mm
• Ierīces augstums: 124 mm
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