
 

 

Philips
CD радиокасетофон

CD, MP3-CD, USB, FM
USB Direct
2 W

AZ380W
Слушайте музика, където и да сте

с USB Direct
Искате да слушате музикалните си колекции от вашия портативен плейър без слушалки? 
Включете CD радиокасетофона Philips в гнездото USB Direct и се наслаждавайте на 
любимата си цифрова музика през мощни тонколони - навсякъде и по всяко време.

Наслаждавайте се на любимата си музика от различни източници
• USB Direct за възпроизвеждане на MP3/WMA музика
• Възпроизвеждане на MP3/WMA-CD, CD и CD-RW
• FM тунер за слушане на радио
• MP3 Link за възпроизвеждане на преносима музика

Лесна употреба
• CD размесване/повторение, за да слушате вашата музика по ваш вкус
• Програмируем за 20 мелодии CD



 Възпроизвеждане на MP3/WMA-CD, 
CD и CD-RW

Технологията на аудио компресиране позволява 
големите цифрови музикални файлове да се 
намалят до 10 пъти по размер, без да има 
значително влошаване на аудио качеството им. 
MP3 и WMA са два от форматите на 
компресиране, които ви позволяват да се радвате 
на цял един свят от цифрова музика на своя 
Philips плейър. Изтегляйте MP3 или WMA песни 
от упълномощени музикални сайтове в Интернет 
или създайте свои собствени MP3 или WMA 
музикални файлове, като ги извлечете от своите 
аудио компактдискове и ги прехвърлите на своя 
плейър.

MP3 Link

MP3 връзката позволява директно 
възпроизвеждане на MP3 съдържание от 
портативни мултимедийни плейъри. Освен 
удоволствието от слушането на любимата ви 
музика с превъзходно качество на звука, излизащ 
от аудио системата, MP3 връзката е и 
изключително удобна, защото всичко, което 
трябва да направите, е да включите своя MP3 
плейър в аудио системата.

USB Direct

С режима USB Direct просто включвате вашето 
USB устройство в USB порта на устройството 
Philips и то започва да възпроизвежда директно 
цифровата музика от USB устройството.
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Акценти
• USB: USB хост
Аудио възпроизвеждане
• Носители за възпроизвеждане: CD, CD-R, CD-

RW, MP3-CD, WMA-CD
• Режими на възпроизвеждане на диска: бързо 
напред/назад, търсене следваща/предишна 
песен в албум, търсене на следваща/предишна 
песен, повторение/разбъркване/програмиране

Тунер/приемане/предаване
• Обхвати на тунера: FM, MW
• Антена: FM антена

Звук
• Звукова система: стерео
• Регулиране на силата на звука: въртящ се 
регулатор (аналогов)

• Изходна мощност: 2 x 1 W RMS

Високоговорители
• Брой вградени високоговорители: 2
• Покритие на мрежите на високоговорителите: 
метал

Възможности за свързване
• MP3 Link: 3,5 мм стерео вход

Power
• Тип батерия: Размер C (LR14)
• Напрежение на батерията: 1,5 V
• Брой батерии: 6
• Тип захранване: AC/DC адаптер

Удобство
• Цифри на дисплея: 3
• Тип на дисплея: LCD дисплей
• Тип устройство за зареждане: отгоре

Аксесоари
• Кабели/свързване: захранващ кабел
• Гаранция: Гаранционна карта
• Други: Ръководство за потребителя

Размери
• Размери на изделието (ШxДxВ): 212 x 245 x 

130 мм
• Размери на опаковката (ШxДxВ): 280 x 156 x 

246 мм
• Тегло на изделието: 1,1 кг
• Тегло вкл. опаковката: 1,7 кг
•
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