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USB

AZ391X
Ouça suas músicas onde você estiver

com o USB Direct
Que tal curtir sua coleção de músicas armazenadas no player portátil sem usar os fones de 
ouvido? Basta conectar o USB Direct ao CD soundmachine Philips e se divertir com suas 
músicas digitais favoritas dos incríveis alto-falantes, a qualquer hora, em qualquer lugar.

Ouça suas músicas favoritas de diferentes fontes
• USB Direct para reprodução de músicas MP3
• Reproduz CD de MP3, CD e CD-R/RW
• Sintonizador estéreo FM/MW (AM)
• Entrada de áudio para simples reprodução portátil de música

Fácil de usar
• Repetição/Reprodução aleatória do CD para que você possa curtir músicas personalizadas
• CD programável de 20 faixas



 USB Direct para músicas MP3
USB Direct para reprodução de músicas MP3

Reproduz CD de MP3, CD e CD-R/RW

MP3 significa 'MPEG 1 Audio layer- 7,6 cm (3")'. Essa 
tecnologia revolucionária de compressão permite 
criar arquivos de música digital até 10 vezes menores 
que o arquivo original, sem degradar a qualidade de 
áudio. O MP3 tornou-se o formato padrão de 
compressão de áudio usado na Internet, permitindo 
facilidade e rapidez durante a transferência de 
arquivos de áudio.

Repetição/Reprodução aleatória do CD

As funções de reprodução aleatória/repetição 
ajudam a acabar com o tédio de ouvir músicas 
sempre na mesma ordem. Após transferir suas 
músicas favoritas para o player, basta selecionar um 
dos modos de reprodução: "Shuffle" (Reprodução 
aleatória), "Program" (Programar) ou "Repeat" 
(Repetir) para que as músicas sejam reproduzidas em 
ordens diferentes. Com esse player, você ouvirá 
músicas de um jeito que você nunca viu!

CD programável de 20 faixas
O recurso de reprodução de CD programável 
permite que você curta suas faixas favoritas na 
sequência que quiser.
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Destaques
• Peso, incluindo embalagem: 1,8 kg
•

Reprodução de áudio
• Mídia de reprodução: CD, CD-R, CD-RW, CD de 

MP3
• Modos de reprodução de discos: Avanço/

retrocesso, pesquisar próximo álbum/álbum 
anterior, Localizar próxima faixa/faixa anterior, 
Repetir/Reprod. Aleatória/Programar

Sintonizador/Recepção/Transmissão
• Faixas do sintonizador: FM, MW (AM)
• Antena LNA: Antena FM

Som
• Sistema de áudio: estéreo
• Controle de volume: giratório (analógico)
• Potência de saída: 2 x 1 W RMS

Caixas acústicas
• Número de caixas de som integradas: 2

Conectividade
• USB: Host USB
• Entrada de áudio (3,5mm)

Lig/Desl
• Fonte de alimentação: Entrada de bateria ou CA
• Alimentação: CA 110 V a 127 V e 220 a 240 V 

selecionável
• Tipo da bateria: Tamanho C (LR14)
• Tensão da bateria: 1,5 volt
• Nº de pilhas: 6

Conforto
• Dígitos do visor: 3
• Tipo de display: Visor LCD
• Tipo de carregador: parte superior

Acessórios
• Cabos/conexão: cabo de alimentação
• Garantia: Folheto de garantia
• Outro: Manual do Usuário

Dimensões
• Dimensões do produto (LxPxA): 243 x 199 x 

124 mm
• Dimensões da embalagem (L x P x A): 283 x 164 x 

241 mm
• Peso do produto: 1,4 kg
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