Philips
CD Soundmachine

CD, MP3-CD, USB, FM
Klávesy přímé předvolby pro
rádio
3,5 W

AZ420

Skvělý přenosný zvuk
s připojením USB Direct
Chcete osvobodit své oblíbené digitální melodie z přenosného hudebního přehrávače a
vychutnat si je všechny na výkonných reproduktorech? Díky rozhraní USB Direct přístroje
Philips CD Soundmachine je to možné!
Mimořádný zážitek z poslechu
• Připojení USB Direct pro přehrávání hudby ve formátu MP3
• Přehrávání ve formátech MP3-CD, CD a CD-R/RW
• Digitální tuner se předvolbami pro mimořádné pohodlí
Snadné použití
• Klávesy přímé předvolby umožňují rychlý přístup k uloženým rozhlasovým stanicím
• Programování CD pro 20 skladeb
• Náhodný výběr/Opakování CD pro lepší osobní hudební zážitky
• Vstup Audio-in pro snadné přenosné přehrávání hudby
Bohatý a čistý zvuk
• Funkce Dynamic Bass Boost pro hluboké a dramatické basy
• Celkový výstupní výkon 3,5 W

AZ420/12

CD Soundmachine

CD, MP3-CD, USB, FM Klávesy přímé předvolby pro rádio, 3,5 W

Specifikace
Přehrávání zvuku

Přednosti
Reproduktory

• Média pro přehrávání: CD, CD-R, CD-RW, MP3CD, Jednotka Flash USB
• Režimy přehrávání disků: přehrávání/pauza, rychlý
posun vpřed/zpět, vyhledávání další/předchozí
stopy, vyhledávání dalšího/předchozího alba,
opakování / náhodný výběr / program
• Režim přehrávání USB: přehrávání/pauza, rychlý
posun vpřed/zpět, vyhledávání další/předchozí
stopy, vyhledávání dalšího/předchozího alba,
opakování / náhodný výběr / program

• Napájení ze sítě: 220–240 V, 50/60 Hz
• Počet baterií: 4x LR14/C-Cell

Možnosti připojení

Příslušenství

Tuner/příjem/vysílání

Rozměry

• USB: Port USB
• Vstup audio (3,5 mm): Ano
•
•
•
•

Pásma tuneru: FM
Předvolby stanic: 10
Anténa: Anténa FM
Vylepšení tuneru: automatické digitální ladění

Zvuk

• Zvukový systém: Stereo
• Vylepšení zvuku: Dynamic Bass Boost
• Výstupní výkon (RMS): Celkově 3,5 W

• Vestavěné reproduktory: 2
• Provedení mřížky reproduktorů: kov

Pohodlí

• Typ displeje: LCD
• Typ zavádění: horní

USB Direct pro přehrávání hudby ve
formátu MP3
Připojení USB Direct pro přehrávání hudby ve
formátu MP3

Přehrávání ve formátech MP3-CD, CD a
CD-R/RW

Spotřeba

• Uživatelská příručka: vícejazyčný
• Mezinárodní záruční list: Ano
•
•
•
•
•
•
•
•

Šířka balení: 350 mm
Výška balení: 270 mm
Hloubka balení: 162 mm
Šířka hlavní jednotky: 320 mm
Výška hlavní jednotky: 130 mm
Hloubka hlavní jednotky: 220 mm
Hmotnost včetně balení: 2,4 kg
Hmotnost: 1,8 kg

•

Zkratka MP3 označuje formát „MPEG 1 Audio layer
3. Formát MP3 představuje kompresní technologii, s
jejíž pomocí lze zmenšit velké soubory s digitálně
zaznamenanou hudbou až 10krát, aniž by se
významně snížila kvalita zvuku. Formát MP3 se stal
standardním formátem komprese zvuku používaným
na Internetu, neboť umožňuje rychlý a snadný
přenos souborů.

Dynamic Bass Boost

Zvýraznění basů Dynamic Bass Boost zajišťuje
maximální zážitek při poslechu hudby zvýrazněním
basové složky v celém rozsahu nastavení hlasitosti –
od nízké po vysokou – stačí jen stisknout tlačítko!
Reprodukce basových tónů s nízkými kmitočty je
obvykle při nízké hlasitosti nevýrazná. Toto omezení
lze potlačit zapnutím zvýraznění basů Dynamic Bass
Boost, která zvýší úroveň basů tak, aby byla zajištěna
optimální reprodukce i při snížení hlasitosti.
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