
 

 

„Philips“
CD grotuvas

Skaitmeninis nustatymas
5 W

AZ3831
Puikus nešiojamas garsas

tiesiai iš USB
Norite klausytis mėgstamų skaitmeninių melodijų iš savo nešiojamo muzikinio grotuvo ir 
klausytis jų visu garsu? Tai daryti galėsite, jei įsigysite „Philips“ kompaktinių diskų grotuvą 
su „USB Direct“!

Sodrus ir aiškus garsas
• Dinaminis žemųjų dažnių stiprinimas – sodrus ir dinamiškas garsas
• 5 W RMS bendra išvesties galia

Neprilygstami klausymosi pojūčiai
• „USB Direct“ MP3/WMA muzikos perklausai
• Leiskite MP3/WMA-CD, CD ir CD-RW diskus
• FM/MW skaitmeninis imtuvas

Paprasta naudoti
• 20 takelių programuojamas CD
• CD grojimas atsitiktine tvarka / kartojimas asmeniniam mėgavimuisi muzika
• „MP3 Link“ nešiojamos muzikos atkūrimui
• Palaikomos ID3 žymos pateikia informaciją apie kūrinį atkuriant CD
• Patogus nuotolinis valdymas suteiks daugiau komforto



 Dinaminis žemųjų dažnių stiprinimas

Dinaminio žemųjų dažnių stiprinimo funkcija 
maksimaliai padidina mėgavimosi muzika 
galimybes: galite pasirinkti įvairiausius žemųjų 
dažnių muzikos garsų garsumo nustatymus – 
nuo mažo iki didelio – ir viskas vienu mygtuko 
paspaudimu! Žemiausi žemieji dažniai paprastai 
dingsta, kai sumažinate garsumą. Kad taip 
nenutiktų, galima įjungti dinaminį žemųjų 
dažnių stiprinimą ir šiuos dažnius sustiprinti, 
kad nuolatos galėtumėte mėgautis tokiu pat 
garsu – nesvarbu, kokį garsumą pasirinksite.

„USB Direct“

Kai naudojate „USB Direct“ režimą, 
paprasčiausiai prijunkite savo USB įrenginį prie 
„Philips“ įrenginio USB prievado, ir jūsų 
skaitmeninė muzika bus atkuriama tiesiogiai iš 
„Philips“ įrenginio.

MP3 sąsaja

„MP3 Link“ jungtis leidžia tiesiogiai atkurti MP3 
turinį iš nešiojamų medijos grotuvų. Be to, kad 
galite mėgautis ypatinga mėgstamos muzikos 
kokybe savo garso sistemoje, „MP3 Link“ 

naudoti yra labai patogu, nes visa, ko jums 
reikia, tai prijungti nešiojamą MP3 grotuvą prie 
garso sistemos.

Patogus nuotolinis valdymas

Su patogiu nuotoliniu valdymu po ranka, visa ko 
jums reikia, tai atsilošti ir atsipalaiduoti.

Palaikomos ID3 žymos
Grotuvai, palaikantys ID3 žymas, turi LCD 
ekraną, kuriame rodoma tekstinė informacija, 
tokia kaip atlikėjo vardas ir šiuo metu 
atliekamo kūrinio pavadinimas, todėl galite 
lengvai identifikuoti dainas savo grotuve. Jie 
rodo ir skaitinę, ir tekstinę informaciją lengvai 
įskaitomu formatu ir leidžia patogiai matyti 
atlikėjo vardą ir dainos pavadinimą. ID3 žymos 
palaikymas leidžia greitai ir lengvai identifikuoti 
bei naršyti po daugybę failų jūsų MP3-CD ar 
WMA-CD diskuose.
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Garso atkūrimas
• Diskų atkūrimo režimai: Greitai pirmyn / atgal, Kito 

/ ankstesnio takelio paieška, Programų leidimas, 
Kartoti grojimą, Maišyti grojimą

• Įdėjimo būdas: Viršuje
• Atkuriama medija: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, 

WMA-CD
• Programuojami takeliai: 20
• „USB Direct“ režimai: Greitai sukti atgal / į priekį, 

Groti/sustabdyti, Ankstesnis/kitas, Programų 
leidimas, Pakartoti, Groti atsitiktine tvarka

Prijungimo galimybė
• USB: USB jungtis
• Garso / vaizdo išvestis: Ausinės (3,5 mm)
• MP3 sąsaja: 3,5 mm stereofoninio garso linijinė 
įvestis

Derintuvas / imtuvas / siųstuvas
• Antena: FM antena
• Imtuvo diapazonas: FM, MW
• Iš anksto nustatytos stotys: 40
• Imtuvo pagerinimas: Automatinis skaitmeninis 

nustatymas

Garsas
• Garsumo gerinimas: Dinaminis žemųjų dažnių 

stiprinimas
• Išvesties galia (RMS): Iš viso 5 W
• Garso sistema: Stereo
• Garsiakalbio skersmuo: 4 col.
• Garsumo reguliatorius: sukamas

Garsiakalbiai
• Integruoti garsiakalbiai: 2
• Apdaila: Metalas

Patogumas
• Fono apšvietimas
• Ekrano tipas: LCD

Priedai
• Nuotolinis valdymas
• Maitinimo laidas
• Vartotojo vadovas: įvairiomis kalbomis
• Garantijos knygelė

Matmenys
• Pakuotės gylis: 173 mm
• Pakuotės aukštis: 297 mm
• Pakuotės plotis: 417 mm
• Svoris su pakuote: 3,25 kg
• Svoris: 3 kg
• Pagrindinio įrenginio gylis: 257 mm
• Pagrindinio įrenginio aukštis: 134 mm
• Pagrindinio įrenginio plotis: 386 mm

Maitinimas
• Maitinimo elementų skaičius: 8 x LR20 

pagrindiniam prietaisui (nepridėta), 1 x CR2025 
nuotolinio valdymo pultui (pridėta)

• Elektros energija: 220–240 V, 50 / 60 Hz
•
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