
 

 

Philips
CD-soundmachine met 
Dynamic Bass Boost

• USB
• met lade
• CD's rippen

AZ3830
CD's rippen en direct afspelen vanaf USB

met handige gemotoriseerde CD-lade
Plaats uw CD eenvoudigweg in de gemotoriseerde CD-lade en laat de stijlvolle, 
compacte AZ3830 uw muziek rippen en opslaan op uw USB-apparaat of MP3-speler. 
Met een vermogen van 2 x 4 W RMS kunt u genieten van een krachtig geluid.

Stel uw eigen digitale muziekcollectie samen.
• Kopieer uw favoriete CD's naar MP3
• Geniet direct van MP3/WMA-muziek op uw draagbare USB-apparaten
• 10 uur MP3-CD- of 20 uur WMA-CD-muziek

Krachtig geluid dat u hoort en voelt
• Het Bass Reflex-luidsprekersysteem biedt een diep en krachtig basgeluid
• Dynamic Bass Boost voor een diep, indrukwekkend geluid
• Totaal uitgangsvermogen van 8 W RMS

Eenvoudig te gebruiken
• CD's rippen voor digitale MP3-opname met één druk op de knop
• Automatische CD-lader voor optimaal gebruiksgemak
• FM/MW-digitale tuner met 25 voorkeurzenders



 Directe weergave van MP3/WMA-
muziek vanaf USB
U hoeft slechts het apparaat aan te sluiten op de 
USB-poort van uw Philips HiFi-systeem. Uw digitale 
muziek wordt rechtstreeks vanaf het apparaat 
weergegeven. Nu kunt u uw mooiste momenten 
delen met familie en vrienden.

Dynamic Bass Boost
Met Dynamic Bass Boost kunt u optimaal van uw 
muziek genieten. Breng met één druk op de knop de 
bas naar de voorgrond, ongeacht of het volume hoog 
of laag staat! De laagste basfrequenties gaan bij een 
laag volume meestal verloren. Als u dit wilt 
tegengaan, kan Dynamic Bass Boost worden 
aangezet om het basniveau op te voeren. Zo kunt u 
van een consistent geluid genieten, zelfs wanneer u 
het volume lager zet.

CD's rippen
U hoeft alleen maar uw USB-apparaat voor 
massaopslag aan te sluiten op de USB-poort van het 
Philips-audiosysteem en vervolgens kunt u uw 
favoriete muziek vanaf CD's opnemen op uw USB-
apparaat of MP3-speler, en dat met één druk op de 
knop en zonder computer.

Automatische CD-lader
Een gemotoriseerd schuifklepje aan de voorkant 
voegt nog meer elegantie toe aan het toch al stijlvolle 
ontwerp van dit systeem. Het fraaie maar functionele 
klepje waarachter de disc zich bevindt, schuift met 
een soepele beweging omhoog en omlaag wanneer u 
andere muziek wilt afspelen. Leun achterover en 
geniet van de dynamische geluidsweergave terwijl u 
de disc ziet draaien door het transparante venster.
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Kenmerken
• Gewicht (incl. verpakking): 3,15 kg
•

Audioweergave
• Ladertype: Automatisch, Lade
• Media afspelen: WMA-CD, MP3-CD, CD, CD-R, 

CD-RW
• Discafspeelmodi: Snel vooruit-/achteruitspoelen, 

Volgende/vorige nummer zoeken, Afspelen 
herhalen, Shuffle

• Programmeerbare nummers: 20

Geluid
• Uitgangsvermogen (RMS): 2 x 4 W
• Geluidssysteem: Stereo
• Luidsprekertypen: Bass Reflex-luidsprekersysteem
• Geluidsverbetering: Dynamic Bass Boost
• Diameter van de luidspreker: 3 inch
• Volumeregeling: Roterend

Tuner/ontvangst/transmissie
• Radioband: FM, MW
• Automatisch digitaal afstemmen
• Antenne: FM-antenne

Connectiviteit
• USB: USB-poort

• Aux-ingang
• Hoofdtelefoon: 3,5 mm

Gemak
• Schermtype: LCD
• Achtergrondverlichting
• Afstandsbediening: Multifunctioneel

Vermogen
• Netstroom
• Batterijtype: LR20
• Batterijvoltage: 1,5 V
• Aantal batterijen: 6

Accessoires
• Meegeleverde accessoires: AC-netsnoer, 

Gebruiksaanwijzing, Garantiecertificaat

Afmetingen
• Afmetingen van verpakking (B x H x D): 

410 x 187 x 307 mm
• Afmetingen van product (B x H x D): 

358,4 x 140,6 x 260 mm
• Gewicht: 2,22 kg
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