
 

 

Philips
CD-soundmachine

Digitale afstemming
5 W

AZ3831
Draagbaar geluid van topklasse

met USB Direct-functie
Wilt u de digitale muziek uit uw draagbare muziekspeler bevrijden en een krachtig geluid 
meegeven? Nu kan dat, dankzij de Philips CD-soundmachine speelt u direct af van USB!

Rijk en helder geluid
• Dynamic Bass Boost voor een diep, indrukwekkend geluid
• Totaal uitgangsvermogen van 5 W RMS

De ultieme luisterervaring
• Directe weergave van MP3/WMA-muziek vanaf USB
• MP3/WMA-CD, CD en CD-RW afspelen
• Digitale FM/MW-tuner

Gebruiksvriendelijk
• Geheugen voor 20 CD-nummers
• CD shuffle/herhalen voor een persoonlijke muziekervaring
• MP3 Link voor het afspelen van draagbare muziek
• Ondersteuning van ID3-tag voor nummerinformatie tijdens het afspelen
• Handige afstandsbediening voor meer bedieningsgemak



 Dynamic Bass Boost

Met Dynamic Bass Boost kunt u maximaal van 
uw muziek genieten. Breng met één druk op de 
knop de bas naar de voorgrond, ongeacht of 
het volume hoog of laag staat! De laagste 
basfrequenties gaan bij een laag volume 
meestal verloren. Als u dit wilt tegengaan, kan 
Dynamic Bass Boost worden aangezet om het 
basniveau op te voeren. Zo kunt u van een 
consistent geluid genieten, zelfs wanneer u het 
volume lager zet.

Directe aansluiting op USB

Met de directe weergave vanaf USB sluit u uw 
USB-apparaat gewoon aan op de USB-poort 
van uw Philips-apparaat om uw digitale muziek 
rechtstreeks vanaf het Philips-apparaat af te 
spelen.

MP3 Link

Met MP3 Link-connectiviteit kunt u MP3-
bestanden direct vanaf draagbare mediaspelers 
afspelen. Zo kunt u genieten van uw favoriete 
muziek in de superieure geluidskwaliteit die 
het audiosysteem levert. MP3 Link is 
bovendien zeer handig omdat u uw draagbare 

MP3-speler alleen maar op het audiosysteem 
hoeft aan te sluiten.

Handige afstandsbediening

Met een handige afstandsbediening voor meer 
bedieningsgemak hoeft u alleen nog maar te 
gaan zitten en te ontspannen.

Ondersteuning van ID3-tag
Spelers met ondersteuning van ID3-tag hebben 
een LCD-scherm waarop de naam van de 
artiest en de titel van het nummer wordt 
weergegeven, zodat u gemakkelijk nummers 
kunt herkennen. Deze spelers tonen zowel 
numerieke informatie als tekstinformatie in 
een toegankelijk formaat, zodat u gemakkelijk 
de naam van de artiest en de titel van het liedje 
kunt bekijken. Met de ondersteuning van ID3-
tag kunt u snel en gemakkelijk het grote aantal 
bestanden op uw MP3-CD en WMA-CD 
herkennen en terugvinden.
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Audioweergave
• Discafspeelmodi: Snel vooruit-/achteruitspoelen, 

Volgende/vorige nummer zoeken, Programma 
afspelen, Afspelen herhalen, Shuffle

• Ladertype: Bovenzijde
• Media afspelen: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, 

WMA-CD
• Programmeerbare nummers: 20
• Modi voor directe weergave vanaf USB: Snel 

achteruitspoelen/vooruitspoelen, Spelen/pauze, 
Vorige/volgende, Programma afspelen, Herhalen, 
Shuffle

Connectiviteit
• USB: USB-poort
• Audio/video-uitgang: Hoofdtelefoon (3,5 mm)
• MP3 Link: 3,5 mm stereo lijningangkabel

Tuner/ontvangst/transmissie
• Antenne: FM-antenne
• Tunerbereik: FM, MW
• Voorkeurzenders: 40
• Tunerverbetering: Automatisch digitaal afstemmen

Geluid
• Geluidsverbetering: Dynamic Bass Boost
• Uitgangsvermogen (RMS): Totaal van 5 W
• Geluidssysteem: Stereo
• Diameter van de luidspreker: 4 inch
• Volumeregeling: Roterend

Luidsprekers
• Ingebouwde luidsprekers: 2
• Afwerking: Metaal

Gemak
• Achtergrondverlichting
• Schermtype: LCD

Accessoires
• Afstandsbediening
• Voedingskabel
• Gebruikershandleiding: meerdere talen
• Garantieboekje

Afmetingen
• Diepte van de verpakking: 173 mm
• Hoogte van de verpakking: 297 mm
• Breedte van de verpakking: 417 mm
• Gewicht (incl. verpakking): 3,4 kg
• Gewicht: 3 kg
• Diepte hoofdunit: 257 mm
• Hoogte hoofdunit: 134 mm
• Breedte hoofdunit: 386 mm

Vermogen
• Aantal batterijen: 8 LR20-batterijen voor het 

apparaat (niet meegeleverd), 1 CR2025-batterij 
voor de afstandsbediening (meegeleverd)

• Netstroom: 220-240 V, 50/60 Hz
•
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