
 

 

Philips
CD Soundmachine

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

AZ380W
Vychutnejte si hudbu kamkoli se vydáte

s připojením USB Direct
Chcete si užít svou sbírku hudby uloženou na přenosném přehrávači bez použití sluchátek? 
Připojte přenosný přehrávač do zásuvky USB Direct na přístroji CD Soundmachine společnosti 
Philips a užijte si svou oblíbenou digitální hudbu přes výkonné reproduktory – kdykoli a kdekoli.

Užijte si oblíbenou hudbu z různých zdrojů
• Režim USB Direct pro přehrávání hudby ve formátu MP3/WMA
• Přehrávání hudby na discích MP3/WMA-CD, CD a CD-RW
• Tuner FM pro poslech rádia
• MP3 Link pro přehrávání hudby z přenosných zařízení

Snadné použití
• Náhodný výběr/Opakování CD pro lepší osobní hudební zážitky
• Programování CD pro 20 skladeb



 Přehrávání hudby na discích MP3/WMA-
CD, CD a CD-RW

Technologie pro kompresi zvuku umožňuje zmenšit 
velikost velkých souborů s digitálně zaznamenanou 
hudbou až 10krát, aniž by se významně snížila kvalita 
zvuku. MP3 a WMA patří mezi kompresní formáty, 
díky kterým si vychutnáte svět digitální hudby na 
svém přehrávači Philips. Stáhněte si skladby ve 
formátu MP3 nebo WMA z autorizovaných zdrojů 
hudby na internetu nebo si vytvořte své vlastní 
ripováním hudebních CD a přeneste je do svého 
zařízení.

Připojení MP3 Link

MP3 Link umožňuje přímé přehrávání obsahu MP3 
z přenosných přehrávačů medií. Kromě toho, že si 
můžete vychutnat svou oblíbenou hudbu 
v mimořádné kvalitě zvuku audiosystému, je také 
připojení MP3 extrémně pohodlné, neboť stačí 
pouze připojit přenosný MP3 přehrávač 
k audiosystému.

Připojení USB Direct

Režim USB Direct umožňuje jednoduše připojit 
zařízení USB k portu USB na zařízení Philips. Digitální 
se přehraje přímo ze zařízení Philips.
AZ380W/12

Přednosti
• Hmotnost včetně balení: 1,7 kg
•

Přehrávání zvuku
• Média pro přehrávání: CD, CD-R, CD-RW, MP3-

CD, WMA-CD
• Režimy přehrávání disků: rychlý posun vpřed/zpět, 

vyhledávání dalšího/předchozího alba, vyhledávání 
další/předchozí stopy, opakování / náhodný výběr / 
program

Tuner/příjem/vysílání
• Pásma tuneru: FM, MW
• Anténa: Anténa FM

Zvuk
• Zvukový systém: stereo
• Ovládání hlasitosti: otočné (analogové)
• Výstupní výkon: 2 x 1 W RMS

Reproduktory
• Počet vestavěných reproduktorů: 2
• Provedení mřížky reproduktorů: kov

Možnosti připojení
• Připojení MP3 Link: Stereofonní linkový vstup 

3,5 mm
• USB: Port USB

Spotřeba
• Typ baterie: Velikost C (LR14)
• Napětí baterie: 1,5 V
• Počet baterií: 6
• Typ zdroje: Napájecí adaptér

Pohodlí
• Počet znaků displeje: 3
• Typ obrazovky: Displej LCD
• Typ zavádění: horní

Příslušenství
• Kabely/konektory: napájecí kabel
• Záruka: Záruční list
• Jiné: Uživatelská příručka

Rozměry
• Rozměry výrobku (Š x H x V): 212 x 245 x 130 mm
• Rozměry balení (Š x H x V): 280 x 156 x 246 mm
• Hmotnost výrobku: 1,1 kg
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