
 

 

Philips
CD-lydmaskin

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

AZ380W
Nyt musikken uansett hvor du er

med USB Direct
Vil du høre musikksamlingene som er lagret på en bærbar musikkspiller, uten å bruke 
hodetelefoner? Koble USB Direct-kontakten til Philips' CD Soundmachine, og lytt til den 
digitale favorittmusikken gjennom kraftige høyttalere – når som helst, hvor som helst.

Nyt musikk fra ulike kilder
• USB Direct for avspilling av musikk i MP3- og WMA-format
• Spiller av MP3/WMA-CD, CD og CD-RW
• FM-radio for en god radioopplevelse
• MP3-kobling for bærbar musikkavspilling

Lett å bruke
• CD shuffle/gjenta for en personlig musikkopplevelse
• 20-spors CD-programmering



 Spiller av MP3/WMA-CD, CD og CD-
RW

Med teknologi for lydkomprimering kan store 
digitale musikkfiler reduseres opptil ti ganger i 
størrelse uten at lydkvaliteten reduseres 
nevneverdig. MP3 og WMA er to av 
komprimeringsformatene som gjør at du kan glede 
deg over en verden av digital musikk på Philips-
spilleren din. Last ned MP3- eller WMA-låter fra 
autoriserte musikkwebområder på Internett, eller 
lag dine egne MP3- eller WMA-musikkfiler ved å 
rippe lyd-CDer og overføre dem til spilleren.

MP3-kobling

MP3-koblingen gir direkte avspilling av MP3-innhold 
fra bærbare mediespillere. Du kan nyte 
favorittmusikken med uovertruffen lydkvalitet fra 
lydsystemet, og i tillegg er MP3-koblingen også 
utrolig nyttig siden alt du trenger å gjøre, er å koble 
den bærbare MP3-spilleren til lydsystemet.

USB Direct

Med USB Direct-modusen er det bare å koble USB-
enheten til USB-porten på Philips-enheten, så vil den 
digitale musikken spilles av direkte fra Philips-
enheten.
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Høydepunkter
• USB: USB-vert
Lydavspilling
• Avspillingsmedier: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, 

WMA-CD
• Modi for plateavspilling: hurtig forover/bakover, 

neste/forrige, albumsøk, neste/forrige, sporsøk, 
gjenta/shuffle/program

Tuner/mottak/overføring
• Tunerbånd: FM, MB
• Antenne: FM-antenne

Lyd
• Lydsystem: stereo
• Volumkontroll: dreies (analog)
• Utgangseffekt: 2 x 1 W RMS

Høyttalere
• Antall innebygde høyttalere: 2
• Høyttalergrillutførelse: metall

Tilkoblingsmuligheter
• MP3-kobling: 3,5 mm stereolinjeinngang

Drift
• Batteritype: C-størrelse (LR14)
• Batterispenning: 1,5 V
• Antall batterier: 6
• Strømtype: AC/DC-adapter

Anvendelighet
• Skjermsifre: 3
• Skjermtype: LCD-display
• Plateilegg: topp

Tilbehør
• Kabler/tilkobling: nettledning
• Garanti: Garantihefte
• Andre: Brukerhåndbok

Mål
• Produktmål (BxDxH): 212 x 245 x 130 mm
• Mål, emballasje (B x D x H): 280 x 156 x 246 mm
• Produktvekt: 1,1 kg
• Vekt, inkl. emballasje: 1,7 kg
•
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