
 

 

Philips
CD Soundmachine

CD, MP3-CD, USB, FM
2 W

AZ385
Nautige muusikat kõikjal, 

kuhu lähete
Kas soovite nautida kaasaskantava muusikamängija sisu kõrvaklappe kasutamata? 
Ühendage seade Philipsi CD-heliaparaadi USB Directi pessa ja nautige oma 
lemmikmuusikat läbi võimsate kõlarite – kõikjal ja alati.

Parim kuulamiselamus
• USB Direct MP3-/WMA-muusikavormingu esitamiseks
• MP3/WMA-CD, CD ja CD-RW esitamine
• FM-/MW-tuuner raadio nautimiseks

Lihtne kasutada
• CD juhuesitus/kordus muusika kohandatud nautimiseks
• Helisisend kaasaskantavates seadmetes oleva muusika hõlpsaks esitamiseks

Külluslik ja selge heli
• Dünaamiline bassivõimendi sügava ja dramaatilise heli jaoks



 Dünaamiline bassivõimendi

Dünaamiline bassivõimendi võimendab 
muusikaelamust, rõhutades muusika 
bassikomponenti kõigil helitugevustel vaid 
nupuvajutusega. Väikese helitugevuse korral kaob 
madalaima sagedusega bassiheli. Selle probleemi 
kõrvaldamiseks võite lülitada sisse dünaamilise 
bassivõimendi, et nautida ühtlast heli ka vaikselt 
muusikat kuulates.

CD juhuesitus/kordus

Juhuesituse/kordusega saate vältida igavust alati 
samas järjestuses muusika esitamisel. Lemmiklugude 
mängijasse laadimise järel peate vaid valima ühe 
režiimidest – juhuesituse või korduse – et teie 
muusika esitataks erinevas järjestuses. Nautige alati 
erinevat ja ainulaadset muusikaelamust.

Helisisend (3,5 mm)

Looge hõlpsasti ühendus ning nautige kogu oma 
kaasaskantavates seadmetes ja arvutis olevat 

muusikat. Lihtsalt ühendage oma seade Philipsi 
komplekti helisisendi (3,5 mm) porti. Arvutite puhul 
tehakse ühendus tavaliselt kõrvaklapiväljundist. Kui 
ühendus on loodud, saate kogu oma 
muusikakollektsiooni kuulata otse ülikvaliteetsetest 
kõlaritest. Philips pakub tõepoolest ju parimat heli!

MP3/WMA-CD, CD ja CD-RW 
esitamine

Helitihendustehnoloogiaga saab suuri muusikafaile 
kuni 10 korda kahandada ilma nende helikvaliteeti 
märkimisväärselt halvendamata. MP3 ja WMA on 
kaks tihendusvormingut, mida saate Philipsi 
meediamängijas kuulata. Laadige MP3- või WMA-
vormingus muusikapalu alla volitatud veebisaitidelt 
või looge need ise, salvestades oma CD-d MP3- või 
WMA-vormingus ja siirdades need failid 
meediamängijasse.

USB Direct

USB Directi režiimis ühendage oma USB-seade 
Philipsi seadme USB-porti ja saategi digitaalset 
muusikat oma Philipsi seadmelt esitada.
AZ385/12

Spetsifikatsioon
Heliesitus
• Esitatav andmekandja: CD, CD-R, CD-RW, MP3-

CD, WMA-CD
• Plaatide esitusrežiimid: Edasi- ja tagasikerimine, 

Järgmisele/eelmisele albumile liikumine, Järgmisele/
eelmisele muusikapalale liikumine, Kordus/
juhuesitus/programmeerimine

Tuuner/vastuvõtt/ülekanne
• Tuuneri sagedusribad: FM
• Antenn: FM antenn

Heli
• Heli täiustused: Dünaamiline bassivõimendi
• Helisüsteem: Stereo
• Helitugevuse regulaator: Pööratav nupp (analoog)
• Väljundvõimsus: 2 x 1 W RMS

Kõlarid
• Sisseehitatud kõlarite arv: 2
• Kõlarikatte viimistlus: metall

Ühenduvus
• Helisisend (3,5 mm)
• USB: USB host

Võimsus
• Aku tüüp: C-mõõt (LR14)
• Aku pinge: 1,5 V
• Patareide arv: 6
• Toite tüüp: Vahelduvvoolusisend

Tarvikud
• Kaablid/ühendused: Toitejuhe
• Muu: Kiirjuhend
• Garantii: Garantiileht

Mõõtmed
• Kogukaal: 1,84 kg
• Pakendi laius: 284 mm
• Pakendi kõrgus: 264 mm
• Pakendi sügavus: 155 mm
• Kaal: 1,5 kg
• Peaseadme sügavus: 245 mm
• Peaseadme kõrgus: 123 mm
• Peaseadme laius: 262 mm

Mugavus
• Numbrikohtade arv ekraanil: 3
• Ekraani tüüp: LCD-ekraan
• Laadija tüüp: Ülal
•
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