
 

 

Philips
CD Soundmachine

AZ382
Redaţi muzica digitală 

prin USB Direct
Doriţi să vă bucuraţi de colecţiile de muzică stocate pe playerul muzical portabil fără a 
utiliza căştile? Conectaţi playerul portabil la mufa USB Direct a dispozitivului AZ382 şi 
bucuraţi-vă de muzica digitală preferată emisă prin boxele puternice.

Experienţa vizuală perfectă
• Savuraţi muzica MP3 sau WMA direct din dispozitive USB portabile
• Redare MP3/WMA-CD, CD și CD-RW
• Tuner stereo FM/MW

Ușor de utilizat
• 20 de piese programabile de pe CD
• Amestecare/Programare/Repetare CD
• Conexiune line-in

Sunet clar și fidel
• Dynamic Bass Boost pentru bas profund și dramatic



 USB Direct pentru redarea muzicii MP3/
WMA
Conectaţi memoria flash la portul USB al sistemului 
dvs. Hi-Fi Philips. Muzica dumneavoastră stocată în 
format digital va fi redată direct din dispozitiv. Acum 
puteţi savura momentele preferate împreună cu 
familia și prietenii.

Redare MP3/WMA-CD, CD și CD-RW
Redare MP3/WMA-CD, CD și CD-RW

Dynamic Bass Boost
Dynamic Bass Boost optimizează frecvenţele joase în 
funcţie de volum, prin simpla apăsare a unui buton. 
De obicei, frecvenţele joase ale basului se pierd când 
volumul este diminuat. Pentru a contracara acest 
efect, funcţia Dynamic Bass Boost amplifică nivelul 
basului, pentru ca dumneavoastră să vă puteţi bucura 
de un sunet consistent chiar și atunci când reduceţi 
volumul.

Conexiune line-in
Conexiune line-in
AZ382/12

Repere
• USB: Port USB
Redare audio
• Tip încărcător: Tabel de pagini
• Medii de redare: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, 

WMA-CD
• Moduri redare disc: Derulare înainte/înapoi, 

Repetare redare, Căutare album următor/anterior, 
Căutare melodie următoare/anterioară, Redare 
aleatorie

• melodii programabile: 20

Tuner/Recepţie/Transmisie
• Mărci de tunere: FM, MW
• Antenă: Antenă FM

Sunet
• Putere de ieșire (RMS): 2 x 1 W
• Caracteristici superioare sunet: Dynamic Bass 

Boost
• Sistem audio: Stereo
• Diametru difuzor: 3"
• Controlul volumului: rotativ

Conectivitate
• Intrare cu jack stereo de 3,5 mm

Alimentare
• Sursă de alimentare principală
• Tip baterie: LR14
• Tensiune baterie: 1,5 V
• Număr de baterii: 6

Accesorii
• Accesorii incluse: Cablu de alimentare CA, Manual 

de utilizare, Certificat de garanţie

Dimensiuni
• Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 

284 x 264 x 155 mm
• Dimensiuni produs (L x Î x A): 

262 x 123 x 245 mm
• Greutate: 1,5 kg
• Greutate cu ambalaj inclus: 1,84 kg

Comoditate
• Număr de cifre pe ecran: 3
• Tip ecran: LCD
•
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