
 

 

Philips
Ηχοσύστημα με CD

• Ψηφιακό ραδιόφωνο
• 5W

AZ3831
Εξαιρετικός φορητός ήχος

με USB Direct
Θέλετε να απελευθερώσετε τις αγαπημένες σας ψηφιακές μελωδίες από τη φορητή 
σας συσκευή αναπαραγωγής και να τις απολαύσετε με ισχυρό ήχο; Με τη 
δυνατότητα USB Direct του CD Soundmachine της Philips, μπορείτε!

Πλούσιος και καθαρός ήχος
• Δυναμική ενίσχυση μπάσων για βαθύ και πλούσιο ήχο
• Συνολική ισχύς εξόδου 5W RMS

Η απόλυτη εμπειρία ακρόασης
• USB Direct για αναπαραγωγή μουσικής MP3/WMA
• Αναπαραγωγή MP3/WMA-CD, CD και CD-RW
• Ψηφιακός δέκτης FM/MW

Εύκολη χρήση
• Δυνατότητα προγρ. 20 κομματιών CD
• Τυχαία αναπαραγωγή/ επανάληψη CD, για την προσωπική σας μουσική απόλαυση
• MP3 Link για αναπαραγωγή φορητής μουσικής
• Υποστήριξη ετικετών ID3 για πληροφορίες κομματιών κατά την αναπαραγωγή CD
• Εύχρηστο τηλεχειριστήριο για μεγαλύτερη άνεση



 Dynamic Bass Boost

Η Δυναμική ενίσχυση μπάσων μεγιστοποιεί 
την μουσική απόλαυση, δίνοντας έμφαση 
στα μπάσα της μουσικής σε οποιοδήποτε 
επίπεδο έντασης - χαμηλό ή υψηλό – με το 
πάτημα ενός κουμπιού! Οι τελικές 
συχνότητες μπάσων συνήθως χάνονται όταν 
η ένταση είναι σε χαμηλό επίπεδο. Για να μη 
συμβαίνει αυτό, η Δυναμική ενίσχυση 
μπάσων μπορεί να εναλλαχθεί για ενίσχυση 
του επιπέδου των μπάσων, ώστε να 
απολαμβάνετε σταθερό ήχο ακόμα και όταν 
χαμηλώνετε την ένταση.

USB Direct

Με τη λειτουργία USB Direct, απλώς 
συνδέετε την επιθυμητή συσκευή USB στη 
θύρα USB της συσκευής Philips και 
απολαμβάνετε απευθείας αναπαραγωγή 
μουσικής από τη συσκευή Philips.

Σύνδεση MP3

Η σύνδεση MP3 Link επιτρέπει 
αναπαραγωγή αρχείων MP3 απευθείας από 
φορητά media player. Εκτός από το γεγονός 
ότι απολαμβάνετε την αγαπημένη σας 
μουσική στην ανώτερη ποιότητα ήχου που 
προσφέρει το ηχοσύστημα, το MP3 link είναι 
επίσης εξαιρετικά εύχρηστο καθώς το μόνο 

που χρειάζεται να κάνετε είναι να συνδέσετε 
το φορητό σας MP3 player στο ηχοσύστημα.

Εύχρηστο τηλεχειριστήριο

Με ένα εύχρηστο τηλεχειριστήριο για 
μεγαλύτερη άνεση στα δάχτυλά σας, το μόνο 
που έχετε να κάνετε είναι να χαλαρώσετε.

Υποστήριξη ετικετών ID3
Οι συσκευές με υποστήριξη ετικετών ID3 
διαθέτουν οθόνη LCD που εμφανίζει κείμενο 
με το όνομα του καλλιτέχνη και τον τίτλο του 
τρέχοντος κομματιού για να μπορείτε να 
αναγνωρίζετε εύκολα τα τραγούδια στη 
συσκευή σας. Οι συσκευές αυτές εμφανίζουν 
επίσης πληροφορίες κειμένου και αριθμών 
σε ευανάγνωστη μορφή για εύκολη προβολή 
του ονόματος του καλλιτέχνη και του τίτλου 
του κομματιού. Η δυνατότητα υποστήριξης 
ετικετών ΙD3 επιτρέπει γρήγορη και εύκολη 
αναγνώριση και πλοήγηση ανάμεσα στο 
μεγάλο αριθμό αρχείων στο MP3-CD ή 
WMA-CD.
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Αναπαραγωγή ήχου
• Λειτουργίες αναπαραγωγής δίσκων: Γρήγορη 
κίνηση εμπρός/πίσω, Αναζήτηση επόμενου/
προηγ. κομματιού, Αναπαραγωγή 
προγράμματος, Επανάληψη αναπαραγωγής, 
Λειτουργία Shuffle

• Τύπος μονάδας τοποθέτησης: Επάνω
• Μέσα αναπαραγωγής: CD, CD-R, CD-RW, MP3-

CD, WMA-CD
• Προγραμματιζόμενα κομμάτια: 20
• Λειτουργίες USB Direct: Γρήγορη κίνηση πίσω/
Γρήγορη κίνηση εμπρός, Αναπαραγωγή/Παύση, 
Προηγούμενο/Επόμενο, Αναπαραγωγή 
προγράμματος, Repeat (Επανάληψη), Τυχαία 
αναπαραγωγή

Συνδεσιμότητα
• USB: Host USB
• Έξοδος ήχου/βίντεο: Ακουστικά (3,5 χιλ.)
• Σύνδεση MP3: Στερεοφωνική είσοδος 3,5 χιλ

Δέκτης/Λήψη/Μετάδοση
• Κεραία: Κεραία FM
• Ζώνες δέκτη: FM, MW
• Προρυθμίσεις σταθμών: 40
• Βελτίωση δέκτη: αυτόματος ψηφιακός 
συντονισμός

Ήχος
• Ενίσχυση ήχου: Dynamic Bass Boost
• Ισχύς εξόδου (RMS): Συνολική 5W
• Σύστημα ήχου: Στερεοφωνικό

• Διάμετρος ηχείου: 4"
• Έλεγχος έντασης: περιστροφικός

Ηχεία
• Ενσωματωμένα ηχεία: 2
• Φινίρισμα: Μεταλλικό

Ευκολία
• Οπίσθιος φωτισμός
• Τύπος οθόνης: LCD

Αξεσουάρ
• Τηλεχειριστήριο
• Καλώδιο ρεύματος
• Εγχειρίδιο χρήσεως: Πολλές γλώσσες
• Έντυπο εγγύησης

Διαστάσεις
• Βάθος συσκευασίας: 173 χιλ.
• Ύψος συσκευασίας: 297 χιλ.
• Πλάτος συσκευασίας: 417 χιλ.
• Βάρος με την συσκευασία: 3,4 κ.
• Βάρος: 3 κ.
• Βάθος κύριας μονάδας: 257 χιλ.
• Ύψος κύριας μονάδας: 134 χιλ.
• Πλάτος κύριας μονάδας: 386 χιλ.

Ρεύμα
• Αριθμός μπαταριών: 8 x LR20 για την κύρια 
μονάδα (δεν περιλαμβάνονται), 1x CR2025 για το 
τηλεχειριστήριο (περιλαμβάνεται)

• Τροφοδοσία ρεύματος: 220 - 240V 50/60Hz
•
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