
 

 

Philips
Leitor de CD

CD, CD de MP3, USB, FM
USB Directo
2 W

AZ380W
Desfrute da sua música em qualquer lugar

com USB Direct
Quer desfrutar das colecções de música guardadas no seu leitor de música portátil sem utilizar 
auscultadores? Ligue o leitor de CD da Philips à tomada USB Directo e desfrute da sua música 
digital favorita através dos potentes altifalantes - a qualquer altura, em qualquer lugar.

Desfrute da sua música a partir de diferentes fontes
• USB Directo para reprodução de música em MP3/WMA
• Reproduz CD MP3/WMA, CD e CD-RW
• Sintonizador de FM para desfrutar de rádio
• Ligação MP3 para a reprodução de música portátil

Fácil de utilizar
• Aleatório/repetição de CD para um entretenimento musical personalizado
• 20 Faixas CD Programáveis



 Reproduz CD MP3/WMA, CD e CD-RW

A tecnologia de compressão de áudio permite 
reduzir o tamanho dos ficheiros de música digital 
grandes até 10 vezes, sem degradar radicalmente a 
sua qualidade de som. MP3 ou WMA são dois dos 
formatos de compressão que lhe permitem desfrutar 
de um mundo de música digital no seu leitor Philips. 
Transfira canções MP3 ou WMA de sites de música 
autorizados através da Internet ou crie a sua música, 
extraindo os seus CDs de áudio para ficheiros MP3 
ou WMA e transferindo-os para o seu leitor.

Ligação MP3

A ligação MP3 permite a reprodução directa de 
conteúdo MP3 dos seus leitores multimédia 
portáteis. Além da vantagem de desfrutar da sua 
música favorita na qualidade de som superior 
proporcionada pelo sistema de áudio, a ligação MP3 
é também bastante prática, já que apenas necessita 
de ligar o seu leitor de MP3 portátil ao sistema de 
áudio.

USB Directo

Com o modo USB Directo, basta ligar o seu 
dispositivo USB à porta USB do seu dispositivo 
Philips e a música digital será reproduzida 
directamente a partir do dispositivo Philips.
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Destaques
• USB: Anfitrião USB •
Reprodução de áudio
• Suporte de reprodução: CD, CD-R, CD-RW, CD 

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

retrocesso rápido, procurar o álbum seguinte/
anterior, procurar a faixa seguinte/anterior, 
repetição/aleatório/programa

Sintonizador/recepção/transmissão
• Bandas do sintonizador: FM, MW
• Antena: Antena FM

Som
• Sistema de som: estéreo
• Controlo do volume: rotativo (analógico)
• Potência de saída: 2 x 1 W RMS

Altifalantes
• N.º de altifalantes incorporados: 2
• Acabamento da grelha do altifalante: metal

Conectividade
• Ligação MP3: Entrada de linha estéreo 3,5 mm

Alimentação
• Tipo de bateria: Tamanho C (LR14)
• Voltagem da pilha: 1,5 V
• Número de pilhas: 6
• Tipo de alimentação: Transformador CA/CC

Funcionalidades
• Dígitos do Ecrã: 3
• Tipo de visor: Visor LCD
• Tipo de carregador: superior

Acessórios
• Cabos/ligação: cabo de alimentação
• Garantia: Folheto de garantia
• Outros: Manual do utilizador

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

130 mm
• Dimensões da embalagem (LxPxA): 280 x 156 x 

246 mm
• Peso do produto: 1,1 kg
• Peso incl. embalagem: 1,7 kg
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