
 

 

Philips
CD Soundmachine

Compatível com CD, CD de MP3 

e USB

FM/AM
2W

AZ380SX
Ouça suas músicas onde você estiver

com USB Direct
Que tal curtir sua coleção de músicas armazenadas no player portátil sem usar os fones de 
ouvido? Basta conectar o USB Direct ao CD soundmachine Philips e se divertir com suas 
músicas digitais favoritas dos incríveis alto-falantes, a qualquer hora, em qualquer lugar.

Ouça suas músicas favoritas de diferentes fontes
• USB Direct para reprodução de músicas MP3/WMA
• Reproduza CDs de MP3/WMA, CD e CD-RW
• Sintonizador FM/MW para curtir rádio
• MP3 Link para reprodução de músicas

Fácil de usar
• Repetição/Reprodução aleatória do CD para que você possa curtir músicas personalizadas
• CD programável de 20 faixas



 Reproduza CDs de MP3/WMA, CD e 
CD-RW

A tecnologia de compactação de áudio reduz em até 
10 vezes o tamanho de arquivos de músicas digitais 
praticamente sem perda na qualidade do áudio. MP3 
e WMA são dois formatos de compactação que 
permitem que você curta um universo de músicas 
digitais neste aparelho Philips. Baixe músicas em MP3 
ou WMA de sites de música autorizados ou crie seus 
próprios arquivos de música MP3 ou WMA 
copiando CDs de áudio e transferindo-os para o 
aparelho.

MP3 Link

A conectividade MP3 Link permite a reprodução 
direta do conteúdo de aparelhos de MP3 portátil. E, 
além da vantagem de curtir suas músicas favoritas 
com qualidade de som superior, o MP3 Link é 
extremamente prático, afinal, você só precisa 
conectar o MP3 player ao sistema de áudio.

USB Direct

Com o modo USB Direct, basta conectar o 
dispositivo USB à porta do dispositivo Philips para 
reproduzir suas músicas digitais diretamente no 
dispositivo Philips.
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Destaques
• USB: Host USB •
Reprodução de áudio
• Mídia de reprodução: CD, CD-R, CD-RW, CD de 

MP3, CD de WMA
• Modos de reprodução de discos: Avanço/

retrocesso, pesquisar próximo álbum/álbum 
anterior, Localizar próxima faixa/faixa anterior, 
Repetir/Reprod. Aleatória/Programar

Sintonizador/Recepção/Transmissão
• Faixas do sintonizador: FM, MW (AM)
• Antena: Antena FM

Áudio
• Sistema de áudio: estéreo
• Controle do volume: giratório (analógico)
• Potência de saída: 2 x 1 W RMS

Caixas acústicas
• Número de caixas de som integradas: 2
• Acabamento da grade do alto-falante: metálico

Conectividade
• MP3 Link: Entrada estéreo Line In de 3,5 mm

Alimentação
• Tipo de bateria: Tamanho C (LR14)
• Tensão da bateria: 1,5 V
• Nº de pilhas: 6
• Tipo de alimentação: Entrada CA - 110V

Praticidade
• Dígitos do visor: 3
• Tipo de display: Display LCD
• Tipo de carregador: parte superior

Acessórios
• Cabos/conexão: cabo de alimentação
• Garantia: Folheto de garantia
• Outros: Manual do Usuário

Dimensões
• Dimensões do produto (LxPxA): 212 x 245 x 

130 mm
• Dimensões da embalagem (L x P x A): 280 x 156 x 

246mm
• Peso do produto: 1.1 kg
• Peso, incluindo embalagem: 1,7 kg
Data de emissão  
2014-07-10

Versão: 1.0.5

12 NC: 8670 000 96436
EAN: 08 71258 16629 29

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso 
prévio. As marcas registradas são de responsabilidade da 
Koninklijke Philips N.V. ou de seus representantes legais

www.philips.com

Especificações
CD Soundmachine
Compatível com CD, CD de MP3 e USB FM/AM, 2W
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