
 

 

Philips
CD Soundmachine

• 8W
• USB ve teyp
• Dijital istasyon ayarı

AZ3856
Güçlü taşınabilir ses sistemi

8W RMS toplam çıkış gücüyle
USB Direct, Bass Reflex Hoparlörler ve 2x4W RMS toplam çıkış gücü sayesinde Philips 
AZ3856/12 CD soundmachine ile taşınabilir cihazınızdaki dijital müziklerinizin keyfini 
istediğiniz yerde, istediğiniz zaman güçlü ses çıkışıyla yaşayın.

Birden fazla kaynaktan müziğin keyfini çıkarın
• MP3/WMA müzik çalma için doğrudan USB
• Otomatik durdurmalı kasetçalar
• Daha fazla rahatlık için istasyon ayarlı dijital radyo
• Tașınabilir müzik çalma için MP3 Link
• MP3/WMA-CD, CD ve CD-RW çalın

Kullanım kolaylığı
• Daha fazla rahatlık sağlayan kullanıșlı uzaktan kumanda
• Daha fazla kișisel müzik keyfi için stereo kulaklık jakı
• En sevdiğiniz müzikle uykuya dalmak için kapanma zamanlayıcısı

Duyabileceğiniz ve hissedebileceğiniz en güçlü ses
• Bas Refleks Hoparlör Sistemi, güçlü ve daha derin bas sesler verir
• Daha derin ve etkili bir ses için Dinamik Bas Kuvvetlendirme
• En iyi müzik stili ayarları için Dijital Ses Kontrolü



 Kullanıșlı uzaktan kumanda

Parmaklarınızın ucuna kullanım kolaylığını 
getiren uzaktan kumandayla tek yapmanız 
sırtınızı yaslamak ve keyfinize bakmak.

Stereo kulaklık jakı
Daha kișisel bir deneyim için bu Philips radyoya 
kendi kulaklığınızı bağlayın. Kulaklıklarınızı 
oynatıcıya bağlayarak, bașkalarını rahatsız 
etmeden en sevdiğiniz filmleri ve müzikleri 
mükemmel ses kalitesiyle dinleyebilirsiniz.

USB Giriși

USB Direct moduyla, USB cihazınızı doğrudan 
Philips cihazınızın USB portuna bağladığınızda 
dijital müziğiniz doğrudan Philips cihazınızdan 
çalınır.

Otomatik durdurmalı kasetçalar

Otomatik durdurmalı kasetçalar

İstasyonları ayarlı dijital radyo

Hafızaya almak istediğiniz radyoyu ayarlayın ve 
frekansı kaydetmek için hafızaya alma tușunu 
basılı tutun. Hafızaya alınan radyo istasyonları 
sayesinde her seferinde elle ayarlamadan, en 
sevdiğiniz radyo istasyonuna hızla 
erișebileceksiniz.

Bas Refleks Hoparlör Sistemi

Bas Refleks Hoparlör Sistemi, kompakt 
hoparlör kutusu sistemiyle derin bas sesler 
verir. Sistemin düșük frekanslı seslerdeki 
kaybını azaltmak için woofer'la akustik olarak 

hizalanmıș ek bas borusuyla geleneksel 
hoparlör kutusu sistemlerinden ayrılır. Sonuçta 
daha az bozulma ile daha derin, kontrollü bir 
bas elde edilir. Sistem, geleneksel woofer'lar 
gibi, bas borusunun içindeki hava kütlesini 
titreștirerek çalıșır. Woofer'ın tepkisiyle 
birleșince, sistemdeki düșük frekanslı sesler 
güçlenerek derin baslara yeni bir boyut 
kazandırır.

MP3 Link

MP3 link bağlantısı, MP3 içeriğinin tașınabilir 
ortam oynatıcılardan doğrudan çalınmasına 
olanak verir. Ses sisteminin sağladığı üstün ses 
kalitesiyle en sevdiğiniz müziğin keyfini çıkarma 
avantajı sunmasının yanı sıra, yapmanız gereken 
tek șey tașınabilir MP3 çalarınızı ses sistemine 
takmak olduğundan MP3 link son derece 
kullanıșlıdır.

Philips Yeșil Logosu
Philips Çevreci Ürünleri maliyetleri, enerji 
tüketimini ve CO2 emisyonlarını 
azaltabiliyor. Peki nasıl? Bu ürünler, Enerji 
verimliliği, Ambalajlama, Tehlikeli 
maddeler, Ağırlık, Geri dönüșüm ve atıklar 
ve Kullanım ömrü güvenilirliği gibi 
Philips'in Çevreci Odak Alanlarından en az 
birinde, çevre için önemli katkılar sağlıyor.
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Müzik çalma
• Oynatılabilen ortamlar: CD, CD-R, CD-RW, MP3-

CD, WMA-CD
• Disk çalma modları: hızlı ileri/geri, sonraki/önceki 

parça arama, tekrar/rasgele/program
• Kaset teknolojisi: mekanik
• Kasetçalar sayısı: 1
• Doğrudan USB oynatma modları: hızlı ileri/hızlı 

geri, oynat/duraklat, önceki/sonraki, programlı 
oynatma, tekrarlama, rasgele çalma, durdurma

Bağlantı
• USB: USB ana bilgisayar
• Ses/Video çıkıșı: Kulaklık (3,5 mm)
• MP3 Link: 3,5 mm stereo hat giriși

Tuner/Alım/İletim
• Anten: FM anteni
• Radyo bantları: FM, MW
• İstasyon hafızaları: 40
• Tuner geliștirmesi: otomatik dijital istasyon ayarı

Ses
• Ses geliștirme: 2 kademeli Dinamik Bas 

Kuvvetlendirme
• Ses sistemi: stereo
• Ses seviyesi kontrolü: döner (dijital)
• Çıkıș gücü: 2 x 4 W RMS / 350 W PMPO

Hoparlörler
• Yerleșik hoparlör sayısı: 2
• Hoparlör güçlendirme: 2 kanallı bas refleks 

hoparlör
• Hoparlör ızgarası kaplaması: metal

Kullanılabilirlik
• Yükleyici tipi: üstten
• Ekran tipi: LCD ekran

Aksesuarlar
• Uzaktan kumanda
• Kablolar/Bağlantı: AC-DC adaptörü
• Kullanım Kılavuzu: birden fazla dil
• Garantili: Dünya Çapında Garanti kitapçığı

Boyutlar
• Brüt ağırlık: 4 kg
• Ambalaj genișliği: 468 mm
• Ambalaj yüksekliği: 310 mm
• Ambalaj derinliği: 198 mm
• Ağırlık: 3 kg
• Ana ünite derinliği: 270 mm
• Ana ünite yüksekliği: 170 mm
• Ana ünite genișliği: 435 mm

Güç
• Pil sayısı: Ana set için 6 x LR20 (birlikte verilmez), 

Uzaktan Kumanda için 1x CR2025 (birlikte veril)
• Güç tipi: DC giriși

Ses kaydı
• Kayıt ortamı: teyp
• Teyp kaydı geliștirmesi: CD eșzamanlı kayıt 

bașlatma
•
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* Sesi 85 desibelden yüksek seviyede uzun süre kullanmayın, aksi 
takdirde ișitme duyunuz zarar görebilir.

http://www.philips.com

