
 

 

Philips
Leitor de CD

• Sintonização digital
• 5 W

AZ3831
Fantástico som portátil

com USB Direct
Quer libertar as suas músicas digitais preferidas do seu leitor de música portátil e desfrutá-
las com um som poderoso? Com o USB directo do leitor de CD da Philips isto é possível!

Som rico e cristalino
• Dynamic Bass Boost para graves profundos e expansivos
• Potência de saída total de 5 W RMS

A melhor experiência de audição
• USB Directo para reprodução de música em MP3/WMA
• Reproduz CD MP3/WMA, CD e CD-RW
• Sintonizador FM/MW digital

Fácil de utilizar
• 20 Faixas CD Programáveis
• Aleatório/programa/repetição de CD para um entretenimento musical personalizado
• Ligação MP3 para a reprodução de música portátil
• Suporte de Identificação ID3 para informações da faixa ao reproduzir CDs
• Telecomando prático para comodidade extra



 Dynamic Bass Boost

Dynamic Bass Boost maximiza o prazer 
musical salientando os tons graves da gama de 
definições de volume - de baixo para alto – 
através de um só toque num botão! 
Normalmente, as frequências realmente baixas 
perdem-se quando o volume está baixo. Para 
contrariar isto, o Dynamic Bass Boost pode ser 
ligado para intensificar os níveis de graves, para 
que possa apreciar um som consistente, 
mesmo em volumes baixos.

USB Directo

Com o modo USB Directo, pode, 
simplesmente, seleccionar a música num 
dispositivo USB e reproduzir todos os seus 
conteúdos. Só tem de ligar o dispositivo USB 
para reproduzir a música ou exportar os 
conteúdos do dispositivo.

Ligação MP3

A ligação MP3 permite a reprodução directa de 
conteúdo MP3 dos seus leitores multimédia 
portáteis. Além da vantagem de desfrutar da 
sua música favorita na qualidade de som 
superior proporcionada pelo sistema de áudio, 

a ligação MP3 é também bastante prática, já 
que apenas necessita de ligar o seu leitor de 
MP3 portátil ao sistema de áudio.

Telecomando prático

Com um telecomando prático, para maior 
comodidade ao seu alcance, só tem de se 
sentar e descontrair.

Suporte de Identificação ID3
Os leitores com Suporte de Identificação ID3 
possuem um ecrã LCD que apresenta uma 
leitura de texto com o nome do intérprete e o 
título da faixa que está a ser reproduzida, de 
forma a identificar as músicas no leitor. Ambos 
mostram as informações numéricas e textuais 
num formato fácil de ler que permite visualizar 
o nome do intérprete e o título da faixa. O 
Suporte de Identificação ID3 permite 
identificar e navegar facilmente por uma 
grande quantidade de ficheiros no CD de MP3 
ou WMA.
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Reprodução de áudio
• Modos de reprodução de discos: Avanço/Inversão 

Rápido, Procura de Faixas Seguinte/Anterior, 
Reprodução de programa, Reprodução de 
Repetição, Reprodução Aleatória

• Tipo de Carregamento: Topo
• Suporte de reprodução: CD, CD-R, CD-RW, CD 

MP3, CD WMA
• Faixas Programáveis: 20
• Modos USB Directos: Retrocesso rápido/Avanço 

rápido, Reprodução/Pausa, Anterior/Seguinte, 
Reprodução de programa, Repetir, Aleatório

Conectividade
• USB: Anfitrião USB
• Saída de áudio/vídeo: Auscultador (3,5 mm)
• Ligação MP3: Entrada de linha estéreo 3,5 mm

Sintonizador/recepção/transmissão
• Antena: Antena FM
• Bandas do sintonizador: FM, MW
• Estações pré-sintonizadas: 40
• Melhoramento do sintonizador: sintonização 

digital automática

Som
• Melhoramento do som: Dynamic Bass Boost
• Potência de saída (RMS): 5 W, no total
• Sistema de som: Estéreo
• Diâmetro do altifalante: 4"
• Controlo do volume: rotativo

Altifalantes
• Altifalantes incorporados: 2
• Acabamento: Metal

Comodidade
• Retroiluminação
• Tipo de Ecrã: LCD

Acessórios
• Telecomando
• Cabo de alimentação
• Manual do utilizador: vários idiomas
• Folheto da garantia

Dimensões
• Profundidade da embalagem: 173 mm
• Altura da embalagem: 297 mm
• Largura da embalagem: 417 mm
• Peso incl. embalagem: 3,4 kg
• Peso: 3 kg
• Profundidade da unidade principal: 257 mm
• Altura da unidade principal: 134 mm
• Largura da unidade principal: 386 mm

Alimentação
• Número de pilhas: 8 x LR20 para unidade principal 

(não incluídas), 1x CR2025 para telecomando 
(incluída)

• Alimentação eléctrica: 220 - 240 V 50/60 Hz
•

AZ3831/12
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