
 

 

Philips
CD Soundmachine

CD, MP3-CD, USB, FM
Priame tlačidlá predvolieb pre 
rádio
3,5W

AZ420
Skvelý prenosný zvuk

s rozhraním USB Direct
Chcete oslobodiť svoje obľúbené digitálne melódie z prenosného prehrávača a prehrať 
ich všetky s výkonným zvukom? Vďaka rozhraniu Direct USB zariadenia Philips CD 
Soundmachine vám nič nestojí v ceste!

Jedinečný zážitok z počúvania
• USB Direct pre prehrávanie hudby vo formáte MP3
• Prehrajte MP3-CD, CD a CD-R/RW
• Digitálne ladenie s predvolenými stanicami pre vyššie pohodlie

Jednoduché používanie
• Priame tlačidlá predvolieb na rýchly prístup k uloženým rozhlasovým staniciam
• 20 naprogramovaných skladieb z disku CD
• CD náhodne/opakovať pre osobné potešenie z hudby
• Zvukový vstup pre jednoduché prehrávanie hudby z prenosných zariadení

Bohatý a čistý zvuk
• Dynamické zvýraznenie basov pre hlboký a vzrušujúci zvuk
• Celkový výstupný výkon 3,5 W



 USB Direct pre prehrávanie hudby vo 
formáte MP3
USB Direct pre prehrávanie hudby vo formáte MP3

Prehrajte MP3-CD, CD a CD-R/RW

MP3 označuje „MPEG 1 Audio layer-3“. Formát MP3 
je revolučná technológia kompresie, pri ktorej sa 
môžu veľké súbory s digitálnou hudbou až 10-
násobne zmenšiť bez radikálneho zníženia kvality 
zvuku. MP3 sa stal bežným formátom kompresie 
zvuku používaným na webe, ktorý umožňuje rýchly a 
jednoduchý prenos zvukových súborov.

Dynamické zvýraznenie basov

Dynamické zvýraznenie basov maximalizuje hudobný 
zážitok zdôraznením basového obsahu na všetkých 
nastaveniach hlasitosti - od nízkej po vysokú. Stačí 
jeden dotyk tlačidla! Spodné basové frekvencie sa 
bežne stratia, keď sa hlasitosť nastaví na nízku 
úroveň. Aby sa tomuto zabránilo, dynamické 
zvýraznenie basov možno prepnúť na podporné 
basové úrovne, takže si budete môcť užívať 
konzistentný zvuk aj v prípade, že znížite hlasitosť.
AZ420/12

Hlavné prvky
• Hmotnosť: 1,8 kg
•

Prehrávanie zvuku
• Prehrávané médiá: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, 

USB jednotka Flash
• Režimy prehrávania disku: prehrávanie/

pozastavenie, rýchlo dopredu/dozadu, 
vyhľadávanie ďalšej/predchádz. skladby, 
vyhľadávanie ďalší/predchádz. album, opakovať/
náhodne/program

• Režim prehrávania z USB: prehrávanie/
pozastavenie, rýchlo dopredu/dozadu, 
vyhľadávanie ďalšej/predchádz. skladby, 
vyhľadávanie ďalší/predchádz. album, opakovať/
náhodne/program

Pripojiteľnosť
• USB: USB hostiteľ
• Zvukový vstup (3,5 mm): áno

Tuner/Príjem/Vysielanie
• Pásma tunera: FM
• Predvolené stanice: 10
• Anténa: FM anténa
• Zdokonalenie tunera: automatické digitálne ladenie

Zvuk
• Zvukový systém: Stereofónny
• Zlepšenie kvality zvuku: Dynamické zvýraznenie 

basov
• Výstupný výkon (RMS): Celkovo 3,5 W

Reproduktory
• Vstavané reproduktory: 2
• Povrchová úprava mriežok reproduktorov: kov

Vybavenie a vlastnosti
• Typ displeja: displej LCD
• Typ vkladania: zvrchu

Príkon
• Napájanie zo siete: 220 – 240 V, 50/60 Hz
• Počet batérií: 4 x LR14/C-článok

Príslušenstvo
• Manuál používateľa: viacjazyčný
• Záručný list s celosvetovo platnou zárukou: áno

Rozmery
• Šírka balenia: 350 mm
• Výška balenia: 270 mm
• Hĺbka balenia: 162 mm
• Šírka hlavnej jednotky: 320 mm
• Výška hlavnej jednotky: 130 mm
• Hĺbka hlavnej jednotky: 220 mm
• Hmotnosť vrátane balenia: 2,4 kg
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