
 

 

„Philips“
CD grotuvas

CD, MP3-CD, USB, FM
Radijo stočių tiesioginio program. 
myg.
3,5 W

AZ420
Puikus nešiojamas garsas

tiesiai iš USB
Norite klausytis mėgstamų skaitmeninių melodijų iš savo nešiojamo muzikinio grotuvo ir 
klausytis jų visu garsu? Tai daryti galėsite, jei įsigysite „Philips“ kompaktinių diskų grotuvą 
su „USB Direct“!

Neprilygstami klausymosi pojūčiai
• „USB Direct“ MP3 muzikos perklausai
• Leiskite MP3-CD, CD ir CD-R/RW\
• Skaitmeninis išankstinis stočių nustatymas ypatingam patogumui

Paprasta naudoti
• Tiesioginio programavimo mygtukai – užprogramuotos radijo stotys pasiekiamos greitai
• 20 takelių programuojamas CD
• CD grojimas atsitiktine tvarka / kartojimas asmeniniam mėgavimuisi muzika
• Naudodami garso įvestį paprasčiau atkursite muziką iš nešiojamųjų įrenginių

Sodrus ir aiškus garsas
• Dinaminis žemųjų dažnių stiprinimas – sodrus ir dinamiškas garsas
• 3,5 W bendra išvesties galia



 „USB Direct“ MP3 muzikai
„USB Direct“ MP3 muzikos perklausai

Leiskite MP3-CD, CD ir CD-R/RW\

MP3 („MPEG 1 Audio layer“ 7,6 cm (3 col.) yra 
revoliucinė glaudinimo technologija, kurią naudojant 
didelės skaitmeninės muzikos rinkmenos gali būti 
sumažinamos iki 10 kartų, radikaliai nepakeičiant 
garso kokybės. MP3 tapo standartiniu garso 
glaudinimo formatu, naudojamu pasauliniame 
žiniatinklyje, jis suteikia galimybę greitai ir lengvai 
persiųsti garso rinkmeną.

Dinaminis žemųjų dažnių stiprinimas

Dinaminio žemųjų dažnių stiprinimo funkcija 
maksimaliai padidina mėgavimosi muzika galimybes: 
galite pasirinkti įvairiausius žemųjų dažnių muzikos 
garsų garsumo nustatymus – nuo mažo iki didelio – 
ir viskas vienu mygtuko paspaudimu! Žemiausi 
žemieji dažniai paprastai dingsta, kai sumažinate 
garsumą. Kad taip nenutiktų, galima įjungti dinaminį 
žemųjų dažnių stiprinimą ir šiuos dažnius sustiprinti, 
kad nuolatos galėtumėte mėgautis tokiu pat garsu – 
nesvarbu, kokį garsumą pasirinksite.
AZ420/12

Ypatybės
• Išvesties galia (RMS): 3,5 W bendra
Garso atkūrimas
• Atkuriama medija: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, 

USB atmintinė
• Diskų atkūrimo režimai: Groti/sustabdyti, Greitai 

pirmyn / atgal, Kito / ankstesnio takelio paieška, 
kito/ ankstesnio albumo paieška, pakartoti/groti 
atsitiktine tvarka/programuoti

• USB atkūrimo režimas: Groti/sustabdyti, Greitai 
pirmyn / atgal, Kito / ankstesnio takelio paieška, 
kito/ ankstesnio albumo paieška, pakartoti/groti 
atsitiktine tvarka/programuoti

Prijungimo galimybė
• USB: USB jungtis
• Garso įvestis (3,5 mm)

Derintuvas / imtuvas / siųstuvas
• Imtuvo diapazonas: FM
• Iš anksto nustatytos stotys: 10
• Antena: FM antena
• Imtuvo pagerinimas: Automatinis skaitmeninis 

nustatymas

Garsas
• Garso sistema: Stereo
• Garsumo gerinimas: Dinaminis žemųjų dažnių 

stiprinimas

Garsiakalbiai
• Integruoti garsiakalbiai: 2
• Garsiakalbių grotelių apdaila: Metalas

Patogumas
• Ekrano tipas: LCD
• Įdėjimo būdas: Viršuje

Maitinimas
• Elektros energija: 220–240 V, 50 / 60 Hz
• Maitinimo elementų skaičius: 4 x LR14/C elem.

Priedai
• Vartotojo vadovas: įvairiomis kalbomis
• Tarptautinės garantijos lapas

Matmenys
• Pakuotės plotis: 350 mm
• Pakuotės aukštis: 270 mm
• Pakuotės gylis: 162 mm
• Pagrindinio įrenginio plotis: 320 mm
• Pagrindinio įrenginio aukštis: 130 mm
• Pagrindinio įrenginio gylis: 220 mm
• Svoris su pakuote: 2,4 kg
• Svoris: 1,8 kg
•
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