
 

 

Philips
เครื่องเล่น CD

CD, MP3-CD, USB, FM
เทป
SD
2W

AZ329
เพลิดเพลินกับบทเพลงได้ทุกที่

เพลิดเพลินกับความเรียบง่ายและมีความสุขได้อย่างสะดวกสบาย เครื่องเล่น Philips CD 
Soundmachine รูปทรงเพรียวบาง พกพาไปได้ทุกที่ ช่วยให้คุณดื่มด่ำกับเพลงโปรดได้มากยิ่งขึ้น 
พร้อมด้วยฟังก์ชันที่ใช้งานง่าย

เต็มอิ่มกับการฟังเพลง
• USB Direct และช่องเสียบการ์ด SD สำหรับเล่น MP3/WMA
• เล่นแผ่น MP3-CD, CD และ CD-R/RW
• เครื่องรับวิทยุ FM เพื่อความเพลิดเพลินในการฟังวิทยุ
• เครื่องเล่นคาสเซ็ตต์แบบหยุดอัตโนมัติ
ใช้งานง่าย
• ช่องสัญญาณเสียงเข้าสำหรับเครื่องเล่นเพลงแบบพกพาได้ง่าย
• เล่นแผ่น CD แบบสุ่ม/ซ้ำเพื่อเพลิดเพลินกับการฟังเพลงแบบเป็นส่วนตัว
• ตั้งโปรแกรมได้ 20 เพลง



 เล่นแผ่น MP3-CD, CD และ CD-R/RW

MP3 คือคำย่อของ "MPEG 1 Audio layer-7.6 ซม. (3")" 
โดย MP3 
คือเทคโนโลยีการบีบอัดข้อมูลแบบใหม่ที่สามารถลดข
นาดของไฟล์ดนตรีดิจิตอลขนาดใหญ่ให้เล็กลงกว่าเดิ
มได้ถึง 10 เท่าโดยไม่สูญเสียคุณภาพเสียง MP3 
กลายเป็นรูปแบบการบีบอัดเสียงมาตรฐานที่ใช้บนเว็บ
ทั่วโลกในอินเตอร์เน็ตเพื่อการส่งไฟล์เสียงที่รวดเร็วแ
ละง่ายดาย
เครื่องเล่นคาสเซ็ตต์แบบหยุดอัตโนมัติ

เครื่องเล่นคาสเซ็ตต์แบบหยุดอัตโนมัติ
เล่นแผ่น CD แบบสุ่ม/ซ้ำได้

ฟังก์ชัน "สุ่ม/ซ้ำ" 
ช่วยขจัดความน่าเบื่อของการรับฟังเพลงที่เรียงลำดับแ

บบเดิมอยู่ตลอดเวลา 
หลังจากโหลดเพลงที่ชอบลงในเครื่องเล่นแล้วเลือกโห
มด - "สุ่ม" หรือ "ซ้ำ" 
สำหรับการเลือกเล่นเพลงโดยเรียงลำดับโหมดแตกต่า
งกัน 
เพลิดเพลินไปกับความแตกต่างและความเป็นเอกลัก
ษณ์ทุกครั้งที่คุณฟังเพลงจากเครื่องเล่นของคุณ
AUDIO-IN (3.5 มม.)

ทำให้การเชื่อมต่อง่ายและเพลิดเพลินกับเสียงเพลงจา
กเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์แบบพกพา 
เพียงเสียบปลั๊กอุปกรณ์กับพอร์ต AUDIO-IN (3.5 มม.) 
ของชุด Philips 
สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์การเชื่อมต่อจะอยู่ที่เอาต์พุ
ตหูฟัง 
เมื่อเชื่อมต่อได้สำเร็จคุณสามารถเพลิดเพลินกับคอลเ
ลคชันเพลงของคุณทั้งหมดได้โดยตรงจากชุดลำโพงคุ
ณภาพเยี่ยม Philips ให้เสียงที่ไพเราะยิ่งขึ้น
ช่องเสียบการ์ด SD และ USB Direct

ด้วยคุณสมบัติการถ่ายโอนไฟล์สมบูรณ์แบบ 
คุณจึงเพลิดเพลินกับการฟังเพลงผ่าน USB Direct 
และช่องเสียบการ์ด SD ในตัวได้อย่างง่ายดาย
AZ329/98

รายละเอียดเฉพาะ
การเล่นเสียง
• สื่อที่เล่นได้: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, การ์ด 

SD, แฟลชไดรฟ์ USB
• โหมดเล่นดิสก์: กรอเดินหน้า/ถอยหลังอย่างรวดเร็ว, 

ค้นหาแทร็คก่อนหน้า/ถัดไป, เล่นซ้ำ/สุ่ม/
ตั้งโปรแกรม

• จำนวนช่องใส่เทป: 1
• เทคโนโลยีการเล่นเทปคาสเซ็ตต์: ระบบกลไก
• โหมดการเล่น USB Direct: กรอถอยหลัง/

กรอเดินหน้าอย่างเร็ว, ถัดไป/ก่อนหน้า, 
โปรแกรมการเล่น, สุ่ม, เล่น/หยุดชั่วคราว, เล่นซ้ำ, 
หยุด

จูนเนอร์/เครื่องรับ/เครื่องส่ง
• คลื่นที่เครื่องรับวิทยุรับได้: FM
• เสาอากาศ: เสาอากาศ FM
เสียง
• ระบบเสียง: สเตอริโอ
• การควบคุมระดับเสียง: หมุน (อะนาล็อก)
• พลังขับเสียง: 2 x 1 W RMS
ลำโพง
• จำนวนลำโพงที่ติดตั้งภายใน: 2
สะดวกสบาย
• ประเภทจอภาพ: จอแสดงผล LCD
• ประเภทตัวโหลด: ส่วนบน
การเชื่อมต่อ
• สัญญาณเสียงเข้า (3.5 มม.): ผ่านการรับรอง
กำลังไฟ
• แหล่งจ่ายไฟ: 100 - 240V AC, 50/60Hz
• ประเภทแบตเตอรี่: ขนาด C (LR14)
• จำนวนแบตเตอรี่: 6
• แรงดันแบตเตอรี่: 1.5 V
อุปกรณ์เสริม
• สายเคเบิล/การเชื่อมต่อ: สายไฟ
• อื่นๆ: คู่มือเริ่มต้นใช้งานอย่างย่อ
• รับประกัน: ใบรับประกัน
ขนาด
• ความลึกของบรรจุภัณฑ์: 158 มม.
• ความสูงของบรรจุภัณฑ์: 275 มม.
• ความกว้างของบรรจุภัณฑ์: 326 มม.
• น้ำหนักสุทธิ: 2.4 กก.
• ความลึกของตัวเครื่อง: 240 มม.
• ความสูงของตัวเครื่อง: 132 มม.
• ความกว้างของตัวเครื่อง: 299 มม.
• น้ำหนัก: 2 กก.
•
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