
 

 

Philips
CD Soundmachine

AZ3856
Sunet portabil puternic

cu o putere totală de ieşire de 8 W RMS
Bucuraţi-vă de muzică digitală de pe dispozitivul dumneavoastră portabil cu un sunet 
puternic de pe Philips CD Soundmachine AZ3856, mulţumită USB Direct, boxelor Bass 
Reflex şi puterii totale de ieşire de 2x4W RMS.

Savuraţi muzica din diverse surse
• Savuraţi muzica MP3 sau WMA direct din dispozitive USB portabile
• Redare MP3/WMA-CD, CD și CD-RW
• Reglaj digital pentru posturi prestabilite
• Legătură MP3 pentru redarea de muzică portabilă
• Casetofon stereo cu oprire automată

Ușor de utilizat
• Telecomandă ergonomică
• Jack pentru căști stereo
• Timer Sleep pentru a adormi ascultând melodia preferată

Un sunet de calitate, puternic și fără distorsiuni
• Sistem de boxe Bass Reflex pe 2 căi, pentru un sunet puternic
• Dynamic Bass Boost cu 2 trepte pentru un bas puternic și profund
• Oferă setări optimizate, în funcţie de stilul de muzică



 USB Direct pentru redarea muzicii MP3/
WMA
Conectaţi memoria flash la portul USB al 
sistemului dvs. Hi-Fi Philips. Muzica 
dumneavoastră stocată în format digital va fi 
redată direct din dispozitiv. Acum puteţi savura 
momentele preferate împreună cu familia și 
prietenii.

Sistem Bass Reflex pe 2 căi

Sistem de boxe Bass Reflex pe 2 căi, pentru un 
sunet puternic

Legătură MP3 pentru muzică portabilă
Conectivitatea prin legătură MP3 permite 
redarea directă a materialelor MP3 de pe 
playerele media portabile. Pe lângă avantajul 
ascultării muzicii dvs. preferate la calitatea 
superioară pusă la dispoziţie de sistemul audio, 
legătura MP3 este de asemenea extrem de 
comodă, deoarece tot ce trebuie să faceţi este 
să conectaţi playerul MP3 la sistemul audio.

Dynamic Bass Boost cu 2 trepte
Dynamic Bass Boost cu 2 trepte pentru un bas 
puternic și profund
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Redare audio
• Tip încărcător: Tabel de pagini
• Medii de redare: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, 

WMA-CD
• Moduri redare disc: Derulare înainte/înapoi, 

Căutare melodie următoare/anterioară, Repetare 
redare, Redare aleatorie

• melodii programabile: 20
• Cassette Deck Technology: Mecanic
• Număr de casetofoane: 1
• Moduri USB Direct: Derulare rapidă înapoi/

Derulare rapidă înainte, Redare/Pauză, Piesă 
anterioară/Piesă următoare, Redare program, 
Repetare, Shuffle, Stop

Conectivitate
• USB: Port USB
• Căști: 3,5 mm
• Intrare cu jack stereo de 3,5 mm: LEGĂTURĂ MP3

Tuner/Recepţie/Transmisie
• Antenă: Antenă FM
• Benzi pentru tuner: FM, MW
• Reglare automată digitală
• Presetări de posturi: 40

Sunet
• Putere de ieșire (RMS): 2x4 W
• Caracteristici superioare sunet: Dynamic Bass 

Boost în 2 etape
• Sistem audio: Stereo
• Diametru difuzor: 4"
• Controlul volumului: Control volum codor/rotativ
• Tipuri de difuzoare: Boxe Bass Reflex pe 2 căi

Difuzoare
• Difuzoare încorporate: 2
• Finisaj: Metalic

Confort
• Tip ecran: LCD
• Iluminare din spate

Accesorii
• Telecomandă
• Adaptor CA/CC: 100-240 V, 50/60 Hz
• Certificat de garanţie
• Manual de utilizare: limbi multiple

Dimensiuni
• Dimensiuni produs (L x Î x A): 

435 x 170 x 270 mm
• Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 

468 x 310 x 198 mm
• Greutate: 3 kg
• Greutate cu ambalaj inclus: 4 kg

Alimentare
• Sursă de alimentare reţea: Intrare CC
• Număr de baterii: 6 x LR20 pentru setul principal 

(neinclus), 1x CR2025 pentru TC (inclus)

Înregistrare audio
• Înregistrare media: Casetă
• Caracteristici înregistrare: înregistrare sincronizată 

de pe CD
•
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* Evitaţi utilizarea aparatului la un volum de peste 85 dB, deoarece vă 
poate afecta auzul.
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