
 

 

Philips
CD Soundmachine

Digitálne ladenie
5 W

AZ3831
Skvelý prenosný zvuk

s rozhraním USB Direct
Chcete oslobodiť svoje obľúbené digitálne melódie z prenosného prehrávača a prehrať 
ich všetky s výkonným zvukom? Vďaka rozhraniu Direct USB zariadenia Philips CD 
Soundmachine vám nič nestojí v ceste!

Bohatý a čistý zvuk
• Dynamické zvýraznenie basov pre hlboký a vzrušujúci zvuk
• Celkový výstupný výkon 5 W RMS

Jedinečný zážitok z počúvania
• USB Direct pre prehrávanie hudby vo formáte MP3/WMA
• Prehrávanie MP3/WMA-CD, CD a CD-RW
• Digitálny tuner FM/MW

Jednoduché používanie
• 20 naprogramovaných skladieb z disku CD
• CD náhodne/opakovať pre osobné potešenie z hudby
• MP3 prepojenie pre prehrávanie prenosnej hudby
• Podpora ID3 znakov - údaje o skladbách pri prehrávaní CD
• Praktické diaľkové ovládanie pre extra pohodlie



 Dynamické zvýraznenie basov

Dynamické zvýraznenie basov maximalizuje 
hudobný zážitok zdôraznením basového 
obsahu na všetkých nastaveniach hlasitosti - od 
nízkej po vysokú. Stačí jeden dotyk tlačidla! 
Spodné basové frekvencie sa bežne stratia, keď 
sa hlasitosť nastaví na nízku úroveň. Aby sa 
tomuto zabránilo, dynamické zvýraznenie 
basov možno prepnúť na podporné basové 
úrovne, takže si budete môcť užívať 
konzistentný zvuk aj v prípade, že znížite 
hlasitosť.

USB Direct

Vďaka režimu USB Direct stačí jednoducho 
pripojiť zariadenie USB k portu USB na 
zariadení Philips a vaša digitálna hudba sa bude 
prehrávať priamo z daného zariadenia Philips.

Funkcia MP3 Link

MP3 prepojenie umožňuje priame prehrávanie 
MP3 súborov z prenosného prehrávača médií. 
Okrem toho, že vám umožní vychutnať si 
obľúbenú hudbu v špičkovej kvalite na vašom 
zvukovom systéme, prináša MP3 prepojenie aj 
výnimočne pohodlnú obsluhu, pretože stačí 

jednoducho pripojiť váš MP3 prehrávač k 
zvukovému systému.

Praktické diaľkové ovládanie

Vďaka praktickému diaľkovému ovládaniu, 
ktoré zvyšuje pohodlie pri používaní 
zariadenia, vám nezostáva nič iné, len sa v 
pokoji usadiť a relaxovať.

Podpora ID3 označenia
Prehrávače s podporou ID3 znakov na 
obrazovke LCD zobrazujú text s menom 
umelca a názvom skladby, ktorá je práve 
prehrávaná, aby ste ľahko identifikovali piesne 
v prehrávači. Zobrazujú číselné aj textové 
údaje v ľahko čitateľnom formáte, ktorý bez 
problémov zobrazuje meno umelca a názov 
skladby. Podpora ID3 označenia umožňuje 
rýchlo a ľahko identifikovať a orientovať sa vo 
veľkom množstve súborov na disku MP3-CD 
alebo WMA-CD.
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Prehrávanie zvuku
• Režimy prehrávania disku: Rýchlo dopredu/dozadu, 

Vyhľadávanie ďalšej/predchádz. skladby, 
Programované prehrávanie, Zopakovať 
prehrávanie, Náhodné prehrávanie

• Typ zásobníka: Horná časť
• Prehrávané médiá: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, 

WMA-CD
• Programovateľné stopy: 20
• Režimy USB Direct: Rýchle pretáčanie dozadu/

rýchle pretáčanie dopredu, Prehrávanie/
pozastavenie, Predchádzajúce/nasledujúce, 
Programované prehrávanie, Opakovať, Náhodný 
výber

Pripojiteľnosť
• USB: USB hostiteľ
• Výstup zvuku/videa: Slúchadlá (3,5 mm)
• Funkcia MP3 Link: 3,5 mm stereo vstup

Tuner/Príjem/Vysielanie
• Anténa: FM anténa
• Pásma tunera: FM, MW
• Predvolené stanice: 40
• Zdokonalenie tunera: automatické digitálne ladenie

Zvuk
• Zlepšenie kvality zvuku: Dynamické zvýraznenie 

basov
• Výstupný výkon (RMS): Celkovo 5 W
• Zvukový systém: Stereofónny

• Priemer reproduktora: 4"
• Ovládanie hlasitosti: otočné

Reproduktory
• Vstavané reproduktory: 2
• Povrchová úprava: Kov

Vybavenie a vlastnosti
• Podsvietenie
• Typ displeja: displej LCD

Príslušenstvo
• Diaľkové ovládanie
• Sieťový napájací kábel
• Manuál používateľa: viacjazyčný
• Informácie o záruke

Rozmery
• Hĺbka balenia: 173 mm
• Výška balenia: 297 mm
• Šírka balenia: 417 mm
• Hmotnosť vrátane balenia: 3,25 kg
• Hmotnosť: 3 kg
• Hĺbka hlavnej jednotky: 257 mm
• Výška hlavnej jednotky: 134 mm
• Šírka hlavnej jednotky: 386 mm

Príkon
• Počet batérií: 8 x LR20 pre hlavnú jednotku (nie je 

súčasťou balenia), 1 x CR2025 pre diaľkový 
ovládač (súčasť balenia)

• Napájanie zo siete: 220 – 240 V, 50/60 Hz
•
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