
 

 

Philips
เครื่องเล่น CD

รูปทรงเล็กกะทัดรัด
USB

AZ382
เพลิดเพลินกับบทเพลงได้ทุกที่

หากคุณต้องการเพลิดเพลินกับการฟังเพลงที่เก็บไว้ในเครื่องเล่นเพลงแบบพกพาโดยไม่ต้องใช้หูฟัง 
เพียงเสียบ Philips CD Soundmachine เข้ากับช่องเสียบ USB Direct 
และเพลิดเพลินกับเพลงดิจิตอลที่โปรดปรานด้วยลำโพงอันทรงพลังได้ทุกที่ทุกเวลา

เต็มอิ่มกับการฟังเพลง
• ต่อกับ USB ได้โดยตรงสำหรับเล่นเพลง MP3/WMA
• เล่น MP3/WMA-CD, CD และ CD-RW
• เครื่องรับวิทยุ FM/MW เพื่อความเพลิดเพลินในการฟังวิทยุ
ใช้งานง่าย
• เล่นแผ่น CD แบบสุ่ม/ซ้ำเพื่อเพลิดเพลินกับการฟังเพลงแบบเป็นส่วนตัว
• การเชื่อมต่อสายสัญญาณเข้าสำหรับเครื่องเล่นแบบพกพา
พลังเสียงเต็มอิ่ม ชัดใส
• Dynamic Bass Boost ให้เสียงเบสที่หนักแน่นและชัดเจน



 USB Direct

ในโหมด USB Direct เพียงเสียบอุปกรณ์ USB 
ของคุณเข้ากับช่องเสียบ USB บนอุปกรณ์ Philips 
และเล่นเพลงดิจิตอลจากอุปกรณ์ Philips ได้โดยตรง
เล่น MP3/WMA-CD, CD และ CD-RW

เทคโนโลยีการบีบอัดเสียงช่วยลดขนาดของไฟล์ดนตรี
ดิจิตอลขนาดใหญ่ให้เล็กลงได้ถึง 10 เท่า 
โดยไม่ลดคุณภาพของเสียง ไฟล์รูปแบบ MP3 หรือ 
WMA เป็นสองรูปแบบการบีบอัดเสียง 
ซึ่งช่วยให้คุณเพลิดเพลินกับโลกเสียงเพลงดิจิตอลบน
เครื่องเล่น Philips ของคุณ ดาวน์โหลดเพลงในรูปแบบ 
MP3 หรือ WMA 
จากเว็บไซต์เพลงที่ได้รับอนุญาตบนอินเตอร์เน็ต 
หรือสร้างเพลงของคุณเองโดยการริปเพลงจากแผ่นซี
ดีให้เป็นไฟล์ MP3 หรือ WMA 
และถ่ายโอนลงในเครื่องเล่นของคุณ
Dynamic Bass Boost

Dynamic Bass Boost 
ช่วยเพิ่มความสุขในการฟังดนตรีของคุณให้มากขึ้น 

โดยเน้นเสียงเบสของดนตรีผ่านช่วงการตั้งค่าระดับเสี
ยงจากต่ำไปถึงสูงได้เพียงแค่กดปุ่ม! 
ตามปกติความถี่เสียงเบสระดับต่ำสุดจะหายไปเมื่อตั้ง
ไว้ที่ระดับต่ำ เพื่อแก้ไขลักษณะดังกล่าว สามารถเปิด 
Dynamic Bass Boost เพื่อเร่งระดับเสียงเบส 
ดังนั้นคุณจึงสามารถมีความสุขกับเสียงที่ไม่เปลี่ยนแป
ลงแม้จะลดระดับเสียงลงได้
เล่นแผ่น CD แบบสุ่ม/ซ้ำได้

ฟังก์ชัน "สุ่ม/ซ้ำ" 
ช่วยขจัดความน่าเบื่อของการรับฟังเพลงที่เรียงลำดับแ
บบเดิมอยู่ตลอดเวลา 
หลังจากโหลดเพลงที่ชอบลงในเครื่องเล่นแล้วเลือกโห
มด - "สุ่ม" หรือ "ซ้ำ" 
สำหรับการเลือกเล่นเพลงโดยเรียงลำดับโหมดแตกต่า
งกัน 
เพลิดเพลินไปกับความแตกต่างและความเป็นเอกลัก
ษณ์ทุกครั้งที่คุณฟังเพลงจากเครื่องเล่นของคุณ
เครื่องรับวิทยุ FM/MW

เครื่องรับวิทยุ FM/MW (AM) สเตอริโอ
การเชื่อมต่อสายสัญญาณเข้า
การเชื่อมต่อสายสัญญาณเข้า MP3 
ให้คุณควบคุมการเล่นเพลง MP3 
ผ่านระบบเสียงของคุณ เพียงเชื่อมต่อเครื่องเล่น MP3 
แบบพกพาเข้ากับระบบเสียงผ่านแจ็คสายสัญญาณเข้
าในตัว 
คุณก็สามารถเพลิดเพลินกับสุดยอดคุณภาพเสียงได้ข
ณะเล่นเพลงโปรดของคุณจากเครื่องเล่น MP3 
แบบพกพา
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รายละเอียดเฉพาะ
การเล่นเสียง
• สื่อที่เล่นได้: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-

CD
• โหมดเล่นดิสก์: กรอเดินหน้า/ถอยหลังอย่างรวดเร็ว, 

ค้นหาอัลบั้มก่อนหน้า/ถัดไป, ค้นหาแทร็คก่อนหน้า/
ถัดไป, เล่นซ้ำ/สุ่ม/ตั้งโปรแกรม

จูนเนอร์/เครื่องรับ/เครื่องส่ง
• คลื่นที่เครื่องรับวิทยุรับได้: FM, MW
• เสาอากาศ: เสาอากาศ FM
เสียง
• การเพิ่มคุณภาพเสียง: Dynamic Bass Boost
• ระบบเสียง: สเตอริโอ
• การควบคุมระดับเสียง: หมุน (อะนาล็อก)
• พลังขับเสียง: 2 x 1 W RMS
ลำโพง
• จำนวนลำโพงที่ติดตั้งภายใน: 2
• ฝาครอบลำโพง: โลหะ
การเชื่อมต่อ
• ช่องเชื่อมต่อ MP3: ช่องต่อสัญญาณเข้า ขนาด 3.5 

มม.
• USB: โฮสต์ USB
กำลังไฟ
• ประเภทแบตเตอรี่: ขนาด C (LR14)
• แรงดันแบตเตอรี่: 1.5 V
• จำนวนแบตเตอรี่: 6
• ประเภทพลังไฟ :: อินพุต AC
อุปกรณ์เสริม
• สายเคเบิล/การเชื่อมต่อ: สายไฟ
• อื่นๆ: คู่มือผู้ใช้
• รับประกัน: ใบรับประกัน
ขนาด
• น้ำหนักสุทธิ: 1.84 กก.
• ความกว้างของบรรจุภัณฑ์: 284 มม.
• ความสูงของบรรจุภัณฑ์: 264 มม.
• ความลึกของบรรจุภัณฑ์: 155 มม.
• น้ำหนัก: 1.5 กก.
• ความลึกของตัวเครื่อง: 245 มม.
• ความสูงของตัวเครื่อง: 123 มม.
• ความกว้างของตัวเครื่อง: 262 มม.
สะดวกสบาย
• ตัวเลขบนหน้าจอ: 3
• ประเภทตัวโหลด: ส่วนบน
• ประเภทจอภาพ: จอแสดงผล LCD
•
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