
 

 

Philips
CD радиокасетофон

Цифрова настройка
5 W

AZ3831
Прекрасен портативен звук

с USB Direct
Искате да дадете свобода на любимите си записани в цифров формат песни от 
портативния музикален плейър и да се наслаждавате на мощен звук? С USB Direct 
в CD радиокасетофона Philips това е възможно!

Богат и чист звук
• Динамично усилване на басите за дълбок и драматичен звук
• Обща изходна мощност 5 W RMS

Върховно изживяване при слушане
• USB Direct за възпроизвеждане на MP3/WMA музика
• Възпроизвеждане на MP3/WMA-CD, CD и CD-RW
• Цифров FM/MW тунер

Лесна употреба
• Програмируем за 20 мелодии CD
• CD размесване/повторение, за да слушате вашата музика по ваш вкус
• MP3 Link за възпроизвеждане на преносима музика
• Поддръжка на ID3 тагове с информация при възпроизвеждане на CD
• Удобно дистанционно управление за допълнително улеснение



 Динамично усилване на басите

Динамичното усилване на басите довежда 
до максимум наслаждението ви от музиката, 
като подчертава присъствието на басите в 
целия диапазон на силата на звука - от слабо 
до силно - само с натискането на един 
бутон! Най-ниските басови честоти 
обикновено се губят при зададена малка 
сила на звука. Като противодействие на това 
можете да включите динамичното усилване 
на басите, което усилва нивата на басите, за 
да се наслаждавате на еднакъв звук, дори 
когато намалите звука.

USB Direct

С режима USB Direct просто включвате 
вашето USB устройство в USB порта на 
устройството Philips и то започва да 
възпроизвежда директно цифровата музика 
от USB устройството.

MP3 Link

MP3 връзката позволява директно 
възпроизвеждане на MP3 съдържание от 
портативни мултимедийни плейъри. Освен 
удоволствието от слушането на любимата 
ви музика с превъзходно качество на звука, 
излизащ от аудио системата, MP3 връзката е 
и изключително удобна, защото всичко, 

което трябва да направите, е да включите 
своя MP3 плейър в аудио системата.

Удобно дистанционно управление

С удобното дистанционно управление за 
още по-лесно използване трябва само да се 
облегнете и да се насладите на удобството 
от ползването.

Поддръжка на ID3 тагове
Плейърите с поддръжка на ID3 тагове имат 
LCD екран, който показва в текстова форма 
името на изпълнителя и заглавието на 
изпълнението, слушано в момента, така че 
лесно можете да идентифицирате песните 
във вашия плейър. Показва се и цифрова, и 
текстова информация в лесно четим 
формат, който ви позволява лесно да 
видите името на изпълнителя и заглавието 
на песента. Поддръжката на ID3 тагове ви 
позволява бързо и лесно да 
идентифицирате и навигирате сред големия 
брой файлове на вашия MP3-CD или WMA-
CD диск.
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Аудио възпроизвеждане
• Режими на възпроизвеждане на диска: Бързо 
напред/назад, Търсене на следваща/предишна 
песен, Програмирано възпроизвеждане, 
Повторно възпроизвеждане, Разбъркано 
възпроизвеждане

• Тип устройство за зареждане: Горе
• Носители за възпроизвеждане: CD, CD-R, CD-

RW, MP3-CD, WMA-CD
• програмируеми песни: 20
• USB преки режими на работа: Бързо назад/
бързо напред, Възпроизвеждане/пауза, 
Предишна/следваща песен, Програмирано 
възпроизвеждане, Повторение, Разбъркване

Възможности за свързване
• USB: USB хост
• Изход за аудио/видео: Слушалки (3,5 мм)
• MP3 Link: 3,5 мм стерео вход

Тунер / Приемане / Предаване
• LNA - антена: FM антена
• Обхвати на тунера: FM, MW
• Предварително настроени станции: 40
• Подобрения в тунера: автоматична цифрова 
настройка

Звук
• Подобрение на звука: Динамично усилване на 
басите

• Изходна мощност (RMS): 5 W общо
• Звукова система: Стерео

• Диаметър на високоговорителя: 4 инча
• Регулиране на силата на звука: въртящ се

Високоговорители
• Вградени високоговорители: 2
• Дизайн: Metal

Комфорт
• Подсветка
• Тип на дисплея: LCD

Аксесоари
• Дистанционно управление
• Захранващ кабел
• Ръководство за потребителя: многоезично
• Гаранционна книжка

Размери
• Дълбочина на опаковката: 173 мм
• Височина на опаковката: 297 мм
• Ширина на опаковката: 417 мм
• Тегло вкл. опаковката: 3,25 кг
• Тегло: 3 кг
• Дълбочина на главния блок: 257 мм
• Височина на главния блок: 134 мм
• Ширина на главния блок: 386 мм

Захранване
• Брой батерии: 8 бр. LR20 за главното 
устройство (не са включени в комплекта), 1 бр. 
CR2025 за дистанционното управление 
(включена в комплекта)

• Мрежово захранване: 220 - 240 V, 50/60 Hz
•
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