
 

 

Philips
CD skaņas iekārta

Digitālā regulēšana
5 W

AZ3831
Lieliska portatīva skaņa

ar USB Direct
Vai vēlaties klausīties iecienīto digitālo mūziku no portatīvā mūzikas atskaņotāja un izbaudīt 
to ar spēcīgu skanējumu? Ar Philips CD atskaņotāja USB Direct funkciju jūs to varat.

Bagātīga un skaidra skaņa
• Dinamiskais zemās frekvences skaņas pastiprinājums dziļam un dramatiskam skanējumam
• 5 W RMS kopējā izejas jauda

Vislabākie klausīšanās iespaidi
• USB Direct MP3/WMA mūzikas atskaņošanai
• Atskaņojiet MP3/WMA-CD, CD un CD-RW
• FM/MW digitāla regulēšana

Vienkārša lietošana
• 20 celiņu CD programmēšana
• CD jauktā secībā/atkārtošana personalizētam mūzikas baudījumam
• MP3 saite portatīvai mūzikas atskaņošanai
• ID3 tagu atbalsts ieraksta informācijai CD atskaņošanas laikā
• Parocīga tālvadības pults papildu ērtībām



 Dinam. zem.frekv. skaņas pastipr.

Dinamiskais zemās frekvences skaņas 
pastiprinājums palielina mūzikas baudījumu līdz 
maksimumam, akcentējot mūzikas zemās 
frekvences skaņas saturu visā skaļuma 
iestatījuma diapazonā – no klusākā uz skaļāko – 
ar vienu pieskārienu! Ja ir iestatīts zems 
skaļuma līmenis, parasti apakšējās zemās 
frekvences vairs nav saklausāmas. Lai to 
novērstu, varat ieslēgt dinamisko zemās 
frekvences skaņas pastiprinājumu, tādējādi 
pastiprinot zemās frekvences skaņas līmeni. 
Līdz ar to varat baudīt nemainīgas kvalitātes 
skaņu pat niecīgā skaļumā.

USB Direct

Izmantojot USB Direct režīmu, vienkārši 
pievienojiet savu USB ierīci Philips ierīces USB 
lasītājam un jūsu digitālā mūzika tiks atskaņota 
tieši no Philips ierīces.

MP3 saite

MP3 saites savienojuma iespēja ļauj tieši 
atskaņot MP3 saturu no portatīviem multivides 
atskaņotājiem. MP3 saite ne tikai nodrošina 
priekšrocību baudīt iecienīto mūziku audio 

sistēmas lieliskajā skaņas kvalitātē, bet ir arī 
ārkārtīgi parocīga, jo ir tikai jāsavieno 
portatīvais MP3 atskaņotājs ar audio sistēmu.

Parocīga tālvadības pults

Ar parocīgu tālvadības pulti lielākai ērtībai tieši 
jūsu rokās, viss, kas jums jādara ir vienkārši 
jāatslābinās un jābauda atpūtu.

ID3 tagu atbalsts
Atskaņotājiem, kuriem ir ID3 tagu atbalsts, ir 
LCD ekrāns, kurā parādīts pašreiz atskaņotā 
izpildītāja un dziesmas nosaukums, un dziesmas 
atskaņotājā var ļoti viegli identificēt. Dziesmās 
parādīta gan ciparu, gan teksta informācija viegli 
lasāmā formātā, tādēļ ērti var izlasīt izpildītāja 
un dziesmas nosaukumu. ID3 tagu atbalsts ļauj 
ātri identificēt daudz failu un viegli caur tiem 
pārvietoties MP3-CD vai WMA-CD ierīcē.
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Audio atskaņošana
• Disku atskaņošanas režīmi: Ātri patīt uz priekšu/

atpakaļ, Nākamā/iepriekšējā celiņa meklēšana, 
Programmas atskaņošana, Atkārtot atskaņošanu, 
Atskaņot jauktā secībā

• Ielādētāja tips: Augšdaļa
• Atskaņošanas datu nesēji: CD, CD-R, CD-RW, 

MP3-CD, WMA-CD
• Programmējami celiņi: 20
• USB Direct režīmi: Ātri attīt/ātri tīt uz priekšu, 

Atskaņot/pauzēt, Iepriekšējais/nākamais, 
Programmas atskaņošana, Atkārtot, Atskaņot 
jauktā secībā

Savienojamība
• USB: USB resurss
• Audio/video izeja: Austiņas (3,5 mm)
• MP3 saite: 3,5 mm stereo ieeja

Uztvērējs/uztveršana/pārraide
• Antena: FM antena
• Uztvērēja joslas: FM, MW
• Iepriekš iestatītas stacijas: 40
• Uztvērēja pastiprināšana: automātiska digitālā 

regulēšana

Skaņa
• Skaņas pastiprinājums: Dinam. zem.frekv. skaņas 

pastipr.
• Izejas jauda (RMS): 5 W kopējā
• Skaņu sistēma: Stereo

• Skaļruņa diametrs: 4"
• Skaļuma vadība: rotācijas

Skaļruņi
• Iebūvēti skaļruņi: 2
• Apdare: Metāls

Lietošanas komforts
• Fona apgaismojums
• Displeja tips: LCD

Piederumi
• Tālvadības pults
• Strāvas vads
• Lietotāja rokasgrāmata: vairākas valodas
• Garantijas buklets

Izmēri
• Iesaiņojuma dziļums: 173 mm
• Iesaiņojuma augstums: 297 mm
• Iesaiņojuma platums: 417 mm
• Svars (ieskaitot iesaiņojumu): 3,4 kg
• Svars: 3 kg
• Ierīces dziļums: 257 mm
• Ierīces augstums: 134 mm
• Ierīces platums: 386 mm

Strāvas padeve
• Bateriju skaits: 8 x LR20 pamatkomplektam (nav 

iekļautas), 1 x CR2025 tālvadības pultij (iekļauta)
• Elektrotīkla strāva: 220 - 240 V 50/60 Hz
•
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