
 

 

Philips
Máy nghe nhạc DVD

USB
Băng

AZ5740
Thưởng thức những bộ phim DVD, 

nhạc và ảnh ưa thích của bạn
Giờ đây bạn có thể thưởng thức những bộ phim, bài hát và thậm chí những bức ảnh ưa thích 

của bạn từ thiết bị USB bỏ túi trên TV với chiếc máy nghe nhạc DVD đa năng của Philips. 

Thiết bị này có thể hoạt động với DVD, MP3/WMA-CD, đĩa CD ảnh, đài và băng cát xét.

Mọi thứ bạn cần

• Phát DVD, (S)VCD, MP3-CD, CD(RW) và CD Hình ảnh

• USB Trực tiếp dành cho phát lại nhạc MP3/WMA

• Bộ dò sóng FM để thưởng thức radio

• Ngăn cát-xét tự động dừng

Dễ sử dụng

• Ghi lại bắt đầu đồng bộ CD sang băng

• Hiển Thị Trên Màn Hình để dễ dàng di chuyển

• Bộ điều khiển từ xa tiện lợi để tăng thêm tính thuận tiện

Âm thanh ấm áp và rõ ràng

• Loa toàn dải 10,2 cm (4") cho âm thanh mạnh mẽ

• Hệ Thống Loa Phản Hồi Âm Trầm mang đến âm thanh trầm mạnh mẽ và sâu lắng hơn



 

Phát DVD,VCD,MP3-CD,CD(RW) & 
hình ảnh

Đầu phát Philips tương thích với hầu hết các đĩa CD 
và DVD trên thị trường. DVD, (S)VCD, MP3-CD, 
CD(RW) và CD Hình ảnh - tất cả chúng đều có thể 
phát trên đầu phát. SVCD là viết tắt của "Super 
VideoCD" (VideoCD siêu cấp). Chất lượng của 
SVCD tốt hơn rất nhiều so với VCD, đặc biệt là hình 
ảnh sắc nét hơn nhiều lần so với VCD vì độ phân giải 
cao hơn. CD(RW) là từ viết nhanh dành cho ổ đĩa 
CD, có thể chấp nhận định dạng CD ghi nhiều lần 
thông thường.

USB Trực tiếp

Với chế độ USB Trực tiếp, chỉ cầm cắm thiết bị USB 
vào cổng USB trên thiết bị Philips và nhạc số của bạn 
sẽ được phát trực tiếp từ thiết bị Philips.

Ngăn cát-xét tự động dừng

Ngăn cát-xét tự động dừng

Hệ Thống Loa Phản Hồi Âm Trầm

Hệ Thống Loa Phản Hồi Âm Trầm mang đến trải 
nghiệm âm trầm sâu lắng từ hệ thống hộp loa nhỏ 
gọn. Hệ thống này khác với hệ thống hộp loa thông 
thường ngoài ống âm trầm được sắp xếp có khoa 
học về mặt âm học đối với loa trầm để tối ưu hoạt 
động giảm dao động tần số thấp của hệ thống. Kết 
quả là âm trầm được kiểm soát sâu lắng hơn và ít 
biến dạng hơn. Hệ thống hoạt động bằng cách cộng 
hưởng khối không khí trong ống âm trầm để làm 
rung giống như loa trầm thông thường. Kết hợp với 
phản hồi từ loa trầm, hệ thống mở rộng các âm thanh 
có tần số thấp nói chung để tạo ra không gian hoàn 
toàn mới cho âm trầm sâu lắng.

Ghi lại bắt đầu đồng bộ CD
Ghi lại bắt đầu đồng bộ CD sang băng
AZ5740/98

Các thông số
Phát lại video
• Media phát lại: DVD-Video, DVD+R/+RW, CD 

hình ảnh, CD/SVCD video
• Chế độ phát lại đĩa: Lặp lại A-B, lùi lại nhanh, chuyển 

tiếp nhanh, OSD, tạm dừng, PBC, Thu phóng

Phát lại âm thanh
• Công nghệ ngăn cát-xét: cơ học
• Media phát lại: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, 

WMA-CD
• Chế độ phát lại đĩa: chuyển tiếp nhanh/lùi lại, tìm 

kiếm bài tiếp theo/trước đó, lặp lại/phát ngẫu 
nhiên/theo chương trình

• Số lượng ngăn: 1
• Chế độ phát lại USB Trực tiếp: lùi lại nhanh/chuyển 

tiếp nhanh, phát/tạm dừng, trước đó/tiếp theo, 
phát theo chương trình, lặp lại, phát ngẫu nhiên

Bộ dò sóng/Bộ thu/Bộ truyền
• Ăng-ten: Ăng-ten FM
• Dải dò sóng: FM

Âm thanh
• Hệ thống âm thanh: stereo
• Điều khiển âm lượng: xoay (tương đồng)
• Công suất đầu ra: 2 x RMS 1 W

Loa
• Số lượng loa tích hợp: 2
• Bề mặt gia công tinh dạng lưới cho loa: kim loại

Ghi âm
• Media ghi: băng
• Nâng cao việc ghi băng: Ghi lại bắt đầu đồng bộ CD

Tính kết nối
• Đầu ra âm thanh/video: đầu ra âm thanh/video 

3,5mm, Tai nghe (3,5mm)
• USB: Hệ chủ USB

Tiện lợi
• Ký tự số trên màn hình: 7
• Dạng máy nạp: trên cùng
• Dạng màn hình: Màn hình LCD

Phu ̣kiêṇ
• Bộ điều khiển từ xa: CÓ
• Dây cáp/Kết nối: cáp âm thanh/video, cáp nguồn
• Khác: Hướng dẫn Sử dụng
• Bảo hành: Chứng chỉ bảo hành

Kích thước
• Tổng trọng lượng: 4,13 kg
• Chiều sâu hộp đóng gói: 196 mm
• Chiều cao hộp đóng gói: 275 mm
• Chiều rộng hộp đóng gói: 453 mm
• Trọng lượng: 3,2 kg
• Chiều sâu bộ chính: 243 mm
• Chiều cao bộ chính: 172 mm
• Chiều rộng bộ chính: 401 mm

Công suất
• Nguồn điện: AC 100 - 240V, 50/60Hz
•
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