
 

 

Philips
CD радиокасетофон

AZ3856
Мощен портативен звук

с обща изходна мощност 8 W RMS
Слушайте с удоволствие цифрова музика с мощен звук от портативното ви 
устройство на CD радиокасетофона AZ3856 на Philips, благодарение на USB Direct, 
басрефлексните високоговорители и общата изходна мощност от 2 x 4 W RMS.

Наслаждавайте се на любимата си музика от различни източници
• Слушайте музика във формати MP3/WMA направо от портативните си USB устройства
• Възпроизвеждане на MP3/WMA-CD, CD и CD-RW
• Цифрова настройка за настроени станции
• MP3 Link за възпроизвеждане на преносима музика
• Стерео касетен дек с автостоп

Лесна употреба
• Удобно дистанционно управление
• Гнездо за стерео слушалки
• Таймер за заспиване за безгрижно заспиване с любимата ви музика

Мощен звук, който можете да чуете и почувствате
• 2-посочна система басрефлексни високоговорители за мощен звук
• 2-стъпално динамично усилване на басите за по-плътното им възприемане
• Управление на цифров звук за оптимизирани настройки за стил музика



 USB Direct за MP3/WMA музика
Просто включете вашето устройство към 
USB порта на вашата Hi-Fi уредба Philips. 
Цифровата музика ще бъде възпроизведена 
направо от устройството. Сега можете да 
споделяте любимите си моменти със 
семейство и приятели.

2-лентова басрефлексна система

2-посочна система басрефлексни 
високоговорители за мощен звук

MP3 Link за преносима музика
MP3 връзката позволява директно 
възпроизвеждане на MP3 съдържание от 
портативни мултимедийни плейъри. Освен 
удоволствието от слушането на любимата 
ви музика с превъзходно качество на звука, 
излизащ от аудио системата, MP3 връзката е 
и изключително удобна, защото всичко, 
което трябва да направите, е да включите 
своя MP3 плейър в аудио системата.

2-стъпално динамично усилване на 
басите
2-стъпално динамично усилване на басите за 
по-плътното им възприемане
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Аудио възпроизвеждане
• Тип устройство за зареждане: Отгоре
• Носители за възпроизвеждане: CD, CD-R, CD-

RW, MP3-CD, WMA-CD
• Режими на възпроизвеждане на диска: Бързо 
напред/назад, Търсене на следваща/предишна 
мелодия, Повторно възпроизвеждане, 
Разбъркано възпроизвеждане

• програмируеми песни: 20
• технология на касетния дек: Механичен
• Брой декове: 1
• USB преки режими на работа: Бързо назад/
бързо напред, Възпроизвеждане/пауза, Назад/
напред, Програмирано възпроизвеждане, 
Повторение, Разбъркване, Стоп

Възможности за свързване
• USB: USB хост
• Слушалка: 3,5 мм
• 3,5 мм стерео вход: MP3 LINK

Тунер/приемане/предаване
• Антена: FM антена
• Честотни диапазони на тунера: FM, MW
• Автоматична цифрова настройка
• Предварително настроени станции: 40

Звук
• Изходна мощност (RMS): 2x4 W
• Подобрение на звука: 2 нива динамично 
усилване на басите

• Звукова система: Стерео
• Диаметър на високоговорителя: 4 инча
• Регулиране на силата на звука: Ротационен 
регулатор на звука

• Типове високоговорители: 2-лентов 

басрефлексен високоговор.

Високоговорители
• Вградени високоговорители: 2
• Повърхност: Метал

Удобство
• Тип на дисплея: LCD
• Фоново осветление

Аксесоари
• Дистанционно управление
• AC/DC адаптер: 100-240 V, 50/60Hz
• Гаранционна книжка
• Ръководство за потребителя: многоезично

Размери
• Габарити на продукта (Ш x В x Д): 

435 x 170 x 270 мм
• Габарити на опаковката (Ш x В x Д): 

468 x 310 x 198 мм
• Тегло: 3 кг
• Тегло вкл. опаковката: 4 кг

Мощност
• Мрежово захранване: вход DC
• Брой на батериите: 6 x LR20 за главното 
устройство (не са включени в комплекта), 1x 
CR2025 за дистанционното управление 
(включени са в комплекта)

Аудио запис
• Носители за запис: Лента
• Подобрение на записа на лента: 
синхронизиране на началото на записа

•
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* Избягвайте прекомерната употреба на комплекта при сила на 
звука над 85 децибела, тъй като това може да увреди слуха ви.

http://www.philips.com

