
 

 

Philips
CD-lydmaskin

• Digital søking
• 5 W

AZ3831
Flott bærbar lyd

med USB Direct
Vil du frigjøre de digitale favorittlåtene dine fra den bærbare musikkspilleren og høre på 
dem med kraftig lyd? Med USB Direct på Philips CD Soundmachine kan du det!

Fyldig og klar lyd
• Dynamisk bassforsterking for dyp og effektfull lyd
• 5 W RMS total utgangseffekt

Den ultimate lydopplevelsen
• USB Direct for avspilling av musikk i MP3- og WMA-format
• Spiller av MP3/WMA-CD, CD og CD-RW
• FM/MB digital tuner

Lett å bruke
• 20-spors CD-programmering
• CD shuffle/gjenta for en personlig musikkopplevelse
• MP3-kobling for bærbar musikkavspilling
• ID3 Tag-støtte for sporinformasjon ved avspilling av CDer
• Praktisk fjernkontroll for ekstra anvendelighet



 dynamisk bassforsterking (DBB)

Dynamisk bassforsterking maksimerer 
musikkopplevelsen ved å forsterke bassen i 
musikken uansett volum - lavt eller høyt – med 
ett tastetrykk! De laveste bassfrekvensene blir 
vanligvis borte når volumet er lavt. For å 
motvirke dette kan du slå på dynamisk 
bassforsterking for å forsterke bassnivåene, slik 
at du kan nyte den samme gode lydgjengivelsen 
også når du senker volumet.

USB Direct

Med USB Direct-modusen er det bare å koble 
USB-enheten til USB-porten på Philips-
enheten, så vil den digitale musikken spilles av 
direkte fra Philips-enheten.

MP3-kobling

MP3-koblingen gir direkte avspilling av MP3-
innhold fra bærbare mediespillere. Du kan nyte 
favorittmusikken med uovertruffen lydkvalitet 
fra lydsystemet, og i tillegg er MP3-koblingen 
også utrolig nyttig siden alt du trenger å gjøre, 

er å koble den bærbare MP3-spilleren til 
lydsystemet.

Praktisk fjernkontroll

Med en praktisk fjernkontroll for større 
anvendelighet umiddelbart. Alt du må gjøre, er 
å lene deg tilbake og slappe av.

ID3 Tag-støtte
Spillere med ID3 Tag-støtte har en LCD-
skjerm som viser tekstinformasjon om 
artistnavn og tittel på sporet som spilles av, slik 
at du enkelt kan identifisere sangene på 
spilleren. De viser informasjon både numerisk 
og som tekst i et lesevennlig format, slik at du 
enkelt kan se hvem som spiller, og hva sangen 
heter. Med ID3 Tag-støtte kan du raskt og 
enkelt navigere gjennom et stort antall filer på 
en MP3- eller WMA-CD.
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Lydavspilling
• Modi for plateavspilling: Hurtig forover/bakover, 

Neste/forrige, sporsøk, Programmer Play, Gjenta 
avspilling, Shuffle-avspilling

• Plateilegg: topp
• Avspillingsmedier: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, 

WMA-CD
• Programmerbare spor: 20
• USB Direkte-modi: Hurtig forover / Hurtig 

bakover, Play/pause, Forrige/neste, Programmer 
Play, Gjenta, Shuffle

Tilkoblingsmuligheter
• USB: USB-vert
• Lyd-/videoutgang: Hodetelefon (3,5 mm)
• MP3-kobling: 3,5 mm stereolinjeinngang

Tuner/mottak/overføring
• Antenne: FM-antenne
• Tunerbånd: FM, MB
• Forhåndsinnstillinger: 40
• Tunerforbedring: automatisk digital søking

Lyd
• Lydforbedring: dynamisk bassforsterking (DBB)
• Utgangseffekt (RMS): totalt 5 W
• Lydsystem: Stereo
• Høyttalerdiameter: 4"
• Volumkontroll: roterende

Høyttalere
• Innebygde høyttalere: 2
• Overflate: Metall

Anvendelighet
• Bakbelysning
• Skjermtype: LCD

Tilbehør
• Fjernkontroll
• Nettledning
• Brukerhåndbok: flerspråklig
• Garantihefte

Mål
• Emballasjedybde: 173 mm
• Emballasjehøyde: 297 mm
• Emballasjebredde: 417 mm
• Vekt, inkl. emballasje: 3,4 kg
• Vekt: 3 kg
• Hovedenhetens dybde: 257 mm
• Hovedenhetens høyde: 134 mm
• Hovedenhetens bredde: 386 mm

Drift
• Antall batterier: 8 stk LR20 for hovedsett (følger 

ikke med), 1 stk CR2025 for fjernkontroll (følger 
med)

• Strømnett: 220–240 V 50/60 Hz
•
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