
 

 

Philips
CD Soundmachine

Digitální ladění
5 W

AZ3831
Skvělý přenosný zvuk

s připojením USB Direct
Chcete osvobodit své oblíbené digitální melodie z přenosného hudebního přehrávače a 
vychutnat si je všechny na výkonných reproduktorech? Díky rozhraní USB Direct přístroje 
Philips CD Soundmachine je to možné!

Bohatý a čistý zvuk
• Funkce Dynamic Bass Boost pro hluboké a dramatické basy
• Celkový výstupní výkon 5 W RMS

Mimořádný zážitek z poslechu
• Režim USB Direct pro přehrávání hudby ve formátu MP3/WMA
• Přehrávání hudby na discích MP3/WMA-CD, CD a CD-RW
• Digitální tuner FM/MW

Snadné použití
• Programování CD pro 20 skladeb
• Náhodný výběr/Opakování CD pro lepší osobní hudební zážitky
• MP3 Link pro přehrávání hudby z přenosných zařízení
• Podpora tagů ID3 pro zobrazení informací o stopě při přehrávání CD
• Praktický dálkový ovladač pro zvýšené pohodlí



 Dynamic Bass Boost

Zvýraznění basů Dynamic Bass Boost zajišťuje 
maximální zážitek při poslechu hudby 
zvýrazněním basové složky v celém rozsahu 
nastavení hlasitosti – od nízké po vysokou – 
stačí jen stisknout tlačítko! Reprodukce 
basových tónů s nízkými kmitočty je obvykle 
při nízké hlasitosti nevýrazná. Toto omezení 
lze potlačit zapnutím zvýraznění basů Dynamic 
Bass Boost, která zvýší úroveň basů tak, aby 
byla zajištěna optimální reprodukce i při snížení 
hlasitosti.

Připojení USB Direct

Režim USB Direct umožňuje jednoduše 
připojit zařízení USB k portu USB na zařízení 
Philips. Digitální se přehraje přímo ze zařízení 
Philips.

Připojení MP3 Link

MP3 Link umožňuje přímé přehrávání obsahu 
MP3 z přenosných přehrávačů medií. Kromě 
toho, že si můžete vychutnat svou oblíbenou 
hudbu v mimořádné kvalitě zvuku 
audiosystému, je také připojení MP3 extrémně 

pohodlné, neboť stačí pouze připojit přenosný 
MP3 přehrávač k audiosystému.

Praktický dálkový ovladač

Díky praktickému dálkovému ovladači pro 
větší pohodlí na dosah ruky se stačí posadit a 
relaxovat.

Podpora tagů ID3
Přehrávače s podporou tagů ID3 jsou vybaveny 
LCD displejem, na kterém se zobrazuje jméno 
interpreta a název právě přehrávané stopy. 
Stopy můžete v přehrávači snadno 
identifikovat. Zobrazuje se jak číslo, tak název 
ve snadno čitelné formě, která umožňuje 
pohodlné zobrazení jména interpreta a názvu 
skladby. S podporou tagů ID3 můžete rychle a 
snadno procházet velký počet souborů na 
disku CD se skladbami ve formátu MP3 nebo 
WMA.
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Přehrávání zvuku
• Režimy přehrávání disků: Rychlý posun vpřed/zpět, 

Vyhledávání stopy: další/předchozí, Programované 
přehrávání, Funkce Repeat Play (opakované 
přehrávání), Přehrávání náhodného výběru

• Typ zavádění: Horní
• Média pro přehrávání: CD, CD-R, CD-RW, MP3-

CD, WMA-CD
• programovatelné skladby: 20
• Režimy USB Direct: Rychle zpět/rychle vpřed, 

Přehrávání/pauza, Předchozí/další, Programované 
přehrávání, Repeat (Opakování), Náhodný výběr

Možnosti připojení
• USB: Port USB
• Výstup A/V: Sluchátka (3,5 mm)
• Připojení MP3 Link: Stereofonní linkový vstup 

3,5 mm

Tuner/příjem/vysílání
• Anténa: Anténa FM
• Pásma tuneru: FM, MW
• Předvolby stanic: 40
• Vylepšení tuneru: automatické digitální ladění

Zvuk
• Vylepšení zvuku: Dynamic Bass Boost
• Výstupní výkon (RMS): Celkově 5 W
• Zvukový systém: Stereo
• Průměr reproduktoru: 4"
• Ovládání hlasitosti: otočný

Reproduktory
• Vestavěné reproduktory: 2
• Povrchová úprava: Kov

Pohodlí
• Podsvětlení: Ano
• Typ displeje: LCD

Příslušenství
• Dálkový ovladač: Ano
• Napájecí kabel: Ano
• Uživatelská příručka: vícejazyčný
• Záruční brožura: Ano

Rozměry
• Hloubka balení: 173 mm
• Výška balení: 297 mm
• Šířka balení: 417 mm
• Hmotnost včetně balení: 3,25 kg
• Hmotnost: 3 kg
• Hloubka hlavní jednotky: 257 mm
• Výška hlavní jednotky: 134 mm
• Šířka hlavní jednotky: 386 mm

Spotřeba
• Počet baterií: 8 x LR20 pro hlavní jednotku (nejsou 

součástí balení), 1 x CR2025 pro dálkový ovladač 
(součástí balení)

• Napájení ze sítě: 220–240 V, 50/60 Hz
•
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