
 

 

Philips
CD Soundmachine

CD, MP3-CD, USB, FM
Tape
SD
2W

AZ329
Nikmati musik ke mana 

pun Anda pergi
Anda menikmati hal-hal sederhana dalam hidup dan menyukai kenyamanan. CD 
Soundmachine Philips yang ringkas dan portabel memungkinkan Anda memanjakan diri 
menikmati musik favorit dengan bantuan berbagai fungsi yang mudah digunakan.

Pengalaman mendengarkan terbaik
• USB Direct dan slot kartu SD untuk pemutaran musik MP3
• Putar MP3-CD, CD, dan CD-R/RW
• Tuner FM untuk kenikmatan mendengar radio
• Dek kaset berhenti otomatis

Mudah digunakan
• Audio-in untuk pemutaran musik portabel yang mudah
• Mengulang/Mengacak CD untuk kenikmatan mendengar musik pribadi
• 20-trek CD yang dapat diprogram



 Putar MP3-CD, CD, dan CD-R/RW

MP3 kepanjangan dari "MPEG 1 Audio layer-7,6 cm 
(3") .MP3 merupakan teknologi kompresi yang 
revolusioner yang dapat membuat file musik digital 
besar menjadi 10 kali lebih kecil tanpa merusak 
kualitas audionya. MP3 telah menjadi standar format 
kompresi audio standar di waring wera wanua, yang 
memudahkan transfer file audio yang mudah dan 
cepat.

Dek kaset berhenti otomatis

Dek kaset berhenti otomatis

Mengulang/Mengacak CD

Fungsi "Acak/Ulang" membantu Anda untuk 
mengusir kebosanan mendengarkan musik yang 

diputar dalam urutan yang sama. Setelah 
meluncurkan lagu favorit ke pemutar, Anda hanya 
perlu memilih salah satu mode ini - "Acak" atau 
"Ulang" untuk lagu Anda yang diputar dalam urutan 
mode berbeda. Nikmati pengalaman musik yang 
berbeda dan unik setiap kali Anda menyetel pemutar.

AUDIO-IN (3,5 mm)

Buat sebuah koneksi yang mudah dan nikmati semua 
musik Anda dari perangkat dan komputer portabel 
Anda. Colokkan perangkat ke port AUDIO-IN (3,5 
mm) pada set Philips Anda. Dengan komputer, 
koneksi dapat dibuat dari keluaran headset. Saat 
sudah terhubung, Anda dapat menikmati seluruh 
koleksi musik secara langsung pada set speaker yang 
superior. Philips memberikan suara terbaik.

USB Direct dan slot kartu SD

USB Direct dan slot kartu SD untuk pemutaran 
musik MP3
AZ329/61

Spesifikasi
Pemutaran audio
• Pemutaran media: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, 

Kartu SD, Flash drive USB
• Mode pemutaran disc: dipercepat/mundur, 

pencarian lagu berikutnya/sebelumnya, mengulang/
mengacak/memprogram

• Jumlah dek: 1
• Teknologi dek kaset: mekanis
• Mode pemutaran USB Direct: percepat mundur/

percepat maju, sebelumnya/berikutnya, putar 
program, acak, putar/jeda, ulang, berhenti

Tuner/Penerima/Transmisi
• Tuner pita frekuensi: FM
• Antena: Antena FM

Suara
• Sistem suara: stereo
• Kontrol volume: berputar (analog)
• Daya output: 2 x 1 W RMS

Pengeras suara
• Jumlah speaker terpasang: 2

Nyaman
• Jenis layar: Layar LCD
• Tipe pemuat: atas

Konektivitas
• Audio in (3,5mm)

Daya
• Catu daya: 220V, 60Hz
• Jenis baterai: Ukuran C (LR14)
• Jumlah baterai: 6
• Voltase baterai: 1.5 volt

Aksesori
• Kabel/Koneksi: kabel listrik
• Lain-lain: Panduan cepat
• Jaminan: Pamflet garansi

Dimensi
• Kedalaman kemasan: 158 milimeter
• Tinggi kemasan: 275 milimeter
• Lebar kemasan: 326 milimeter
• Berat kotor: 2,4 kg
• Kedalaman unit utama: 240 milimeter
• Tinggi unit utama: 132 milimeter
• Lebar unit utama: 299 milimeter
• Berat: 2 kg
•
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