
 

 

Philips
CD-afspiller

CD, MP3-CD, USB, FM
Fjernbetjening
2 W

AZ780
Fantastisk bærbar lyd

Philips CD Soundmachine frigør dine digitale yndlingssange fra din bærbare musikafspiller, 
så du kan nyde dem med kraftfuld lyd - når som helst og hvor som helst.

Nyd din musik fra flere kilder
• Direkte USB til MP3/WMA-musikafspilning
• Du kan afspille MP3/WMA-CD, CD og CD-RW
• Digital tuner med faste stationer gør det nemt
• Lydindgang til nem bærbar musikafspilning

Kraftig lyd, du både kan høre og føle
• Basreflekshøjttalersystemet leverer en dyb, kraftfuld lyd
• Dynamisk basforstærkning giver dyb og dramatisk lyd
• Samlet udgangseffekt på 2 W RMS

Nem at anvende
• Praktisk fjernbetjening for ekstra komfort
• Stik til stereohovedtelefoner giver bedre personlig musiknydelse.
• Sleep-timer, så du kan falde behageligt i søvn til lyden af din yndlingsmusik



 Direkte USB

Med USB Direct tilstand kan du tilslutte din 
USB-enhed til USB-porten på din Philips-
enhed, og din digital musik afspilles direkte fra 
Philips-enheden.

Du kan afspille MP3/WMA-CD, CD og 
CD-RW

Lydkomprimeringsteknologi kan gøre store 
digitale musikfiler op til 10 gange mindre uden 
at formindske lydkvaliteten nævneværdigt. MP3 
eller WMA er to af de 
komprimeringsformater, der giver dig 
mulighed for at opleve en verden af digital 
musik på din afspiller fra Philips. Download 
MP3- eller WMA-sange fra autoriserede 
musikwebsteder på internettet, eller opret 
dine egne MP3- eller WMA-musikfiler ved at 
rippe dine lyd-CD'er og overføre dem til 
afspilleren.

Bass reflex-højttalersystem

Et basreflekshøjttalersystem leverer en dyb 
basoplevelse fra et kompakt kabinet. Det 

afviger fra et traditionelt system ved at være 
udstyret med en basrefleksport, som er 
akustisk afstemt efter basenheden for at 
optimere systemets forløb ved lave frekvenser. 
Resultatet er en dybere bas og mindre 
forvrængning. Systemet fungerer ved at sætte 
luftmassen i porten i resonans, så den vibrerer 
lige som en almindelig basenhed. Sammen med 
den egentlige basenhed udvider systemet det 
lavfrekvente område, så der skabes en helt ny 
dimension af dyb bas.

Praktisk fjernbetjening

Med en praktisk fjernbetjening lige ved hånden 
skal du blot læne dig tilbage og slappe af.

Stereohovedtelefonstik
Tilslut dine egne hovedtelefoner til denne 
Philips-enhed for at få en mere personlig 
lytteoplevelse, lige når det passer dig. Du kan 
nyde din yndlingsmusik i fantastisk kvalitet 
uden at forstyrre andre ved at slutte dine 
hovedtelefoner til denne enhed.

Dynamisk basforstærkning

Dynamisk basforstærkning maksimerer din 
musikoplevelse ved at fremhæve basindholdet i 
musikken ved alle lydstyrkeindstillinger - fra lav 
til høj – med et tryk på en knap! De laveste 
basfrekvenser går sædvanligvis tabt, når 
lydstyrken dæmpes. For at modvirke dette kan 
dynamisk basforstærkning forstærke 

basniveauerne, så du kan nyde en ensartet lyd, 
selv når du skruer ned for styrken.

2 W RMS

Dette system har en samlet udgangseffekt på 2 
W RMS. RMS står for Root Mean Square 
(effektiv værdi) og er en typisk målingsenhed 
for lydeffekt, eller rettere den elektriske 
strøm, der overføres fra en lydforstærker til en 
højttaler, som måles i watt. Mængden af 
elektrisk strøm, der overføres til højttaleren, 
og dens følsomhed er afgørende for den 
genererede lydeffekt. Jo højere watt-tal, desto 
bedre lydeffekt fra højttaleren.

Digital tuner med faste indstillinger

Stil blot ind på den station, som du vil lagre, og 
hold forudindstillingsknappen nede for at 
gemme frekvensen i hukommelsen. Med gemte 
radiostationer kan du hurtigt hente din 
yndlingsradiostation uden at skulle indstille 
frekvensen manuelt hver gang.
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Lydafspilning
• Afspilningsmedie: CD, CD-R, CD-RW, MP3 CD, 

WMA-CD
• Diskafspilningstilstande: hurtigt frem/tilbage, søg 

efter næste/foregående spor, repeat/shuffle/
program

• USB Direct-afspilningstilstande: hurtigt tilbage/
hurtigt frem, afspil/pause, forrige/næste, 
programafspilning, gentage, shuffle, stop

Tilslutningsmuligheder
• USB: USB-vært
• Audio/Video-udgang: Hovedtelefoner (3,5 mm)
• Lydindgang (3,5 mm)

Tuner/modtagelse/transmission
• Antenne: FM-antenne
• Tunerbånd: FM
• Faste stationer: 20
• Tunerfunktioner: automatisk digital indstilling

Lyd
• Lydforbedring: Dynamisk basforstærkning i to trin, 

digital lydkontrol
• Lydsystem: stereo
• Lydstyrke: drejeknap (digital)
• Udgangseffekt: 2 x 1 W RMS

Højttalere
• Antal indbyggede højttalere: 2
• Højttalerfunktioner: To-vejs basreflekshøjttaler
• Højttalergitterets finish: metal

Komfort
• Displaytype: LCD-display med baggrundslys
• Indlæsningstype: top

Tilbehør
• Kabler/tilslutning: netledning
• Fjernbetjening
• Lynhåndbog: flere sprog
• Garanti: Garantibevis

Mål
• Produktmål (B × D × H): 435 x 270 x 170 mm
• Emballagemål (B x D x H): 468 x 198 x 310 mm
• Produktvægt: 3,00 kg
• Vægt inkl. emballage: 4,06 kg

Strøm
• Strømforsyning: 220 - 240 V
• Antal batterier: 6 x LR20 til hovedsæt (medfølger 

ikke), 1x CR2025 til RC (medfølger)
•
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