
 

 

Philips
CD-lydmaskin

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

AZ780
Flott bærbar lyd

Philips CD Soundmachine slipper den digitale musikken løs fra den bærbare 
musikkspilleren og gjør at du kan glede deg over all musikken med kraftig lyd – når som 
helst, hvor som helst.

Nyt musikk fra flere kilder
• USB Direct for avspilling av musikk i MP3- og WMA-format
• Spiller av MP3/WMA-CD, CD og CD-RW
• Digitalsøking med forhåndsinnstilte stasjoner for ekstra brukervennlighet.
• Lyd inn-kontakt for enkel bærbar musikkavspilling

Kraftig lyd du både hører og føler
• Bassrefleks-høyttalersystem gir en kraftig, dypere bass
• Dynamisk bassforsterking for dyp og effektfull lyd
• 2 W RMS total utgangseffekt

Lett å bruke
• Praktisk fjernkontroll for ekstra anvendelighet
• Stereohodetelefonkontakt for bedre personlig musikknytelse
• Sleep Timer for å sovne til favorittmusikken



 USB Direct

Med USB Direct-modusen er det bare å koble 
USB-enheten til USB-porten på Philips-
enheten, så vil den digitale musikken spilles av 
direkte fra Philips-enheten.

Spiller av MP3/WMA-CD, CD og CD-
RW

Med teknologi for lydkomprimering kan store 
digitale musikkfiler reduseres opptil ti ganger i 
størrelse uten at lydkvaliteten reduseres 
nevneverdig. MP3 og WMA er to av 
komprimeringsformatene som gjør at du kan 
glede deg over en verden av digital musikk på 
Philips-spilleren din. Last ned MP3- eller 
WMA-låter fra autoriserte 
musikkwebområder på Internett, eller lag dine 
egne MP3- eller WMA-musikkfiler ved å rippe 
lyd-CDer og overføre dem til spilleren.

Bassrefleks-høyttalersystem

Bassrefleks-høyttalersystem gir en dyp 
bassopplevelse fra et kompakt 

høyttalersystem. I tillegg til basspipen skiller 
det seg fra et vanlig høyttalerkabinettsystem 
ved at det er akustisk justert etter wooferen 
for å forsterke gjengivelsen av de lave 
frekvensene. Resultatet er en dypere, 
kontrollert bass og mindre forvrengning. 
Systemet fungerer ved å la luftmassen 
resonnere i basspipen slik at det vibrerer som 
en vanlig woofer. I kombinasjon med 
responsen i høyttaleren forsterker systemet 
lavfrekvenslydene til en helt ny dimensjon av 
dyp bass.

Praktisk fjernkontroll

Med en praktisk fjernkontroll for større 
anvendelighet umiddelbart. Alt du må gjøre, er 
å lene deg tilbake og slappe av.

Stereojack for hodetelefon
Koble hodetelefonene dine til denne Philips-
enheten for en mer personlig lydopplevelse når 
du vil. Du kan glede deg over favorittmusikken 
med flott lyd uten å forstyrre andre, ved å 
koble hodetelefonene til denne enheten.

Dynamisk bassforsterking (DBB)

Dynamisk bassforsterking maksimerer 
musikkopplevelsen ved å forsterke bassen i 
musikken uansett volum - lavt eller høyt – med 
ett tastetrykk! De laveste bassfrekvensene blir 
vanligvis borte når volumet er lavt. For å 
motvirke dette kan du slå på dynamisk 

bassforsterking for å forsterke bassnivåene, slik 
at du kan nyte den samme gode lydgjengivelsen 
også når du senker volumet.

2 W RMS

Dette anlegget har en total utgangseffekt på 
2 W RMS. RMS står for Root Mean Square, 
som er en vanlig måleenhet for lydeffekt, eller 
den elektriske effekten som overføres fra en 
lydforsterker til en høyttaler, og denne måles i 
watt. Mengden elektrisk effekt som sendes til 
høyttaleren, og høyttalerens følsomhet, avgjør 
hvilken lydeffekt som genereres. Jo høyere 
wattforbruket er, desto bedre lydeffekt 
kommer ut av høyttalerne.

Digital stasjonssøking med forvalg

Finn den kanalen du vil forhåndsinnstille, trykk 
på og hold nede knappen for forhåndsinnstilling 
for å lagre frekvensen. Med forvalgte 
radiostasjoner som kan lagres, får du raskt 
tilgang til favorittradiostasjonen uten å måtte 
søke etter frekvensen manuelt hver gang.
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Lydavspilling
• Avspillingsmedier: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, 

WMA-CD
• Modi for plateavspilling: hurtig forover/bakover, 

neste/forrige, sporsøk, gjenta/shuffle/program
• Modi for USB Direct-avspilling: hurtig forover /

 hurtig bakover, spill av / pause, forrige/neste, 
programmert avspilling, gjenta, shuffle, stopp

Tilkoblingsmuligheter
• USB: USB-vert
• Lyd-/videoutgang: Hodetelefon (3,5 mm)
• Lyd inn (3,5 mm)

Tuner/mottak/overføring
• Antenne: FM-antenne
• Tunerbånd: FM
• Forhåndsinnstillinger: 20
• Tunerforbedring: automatisk digital søking

Lyd
• Lydforbedring: Dynamisk bassforsterking i to trinn, 

digital lydkontroll
• Lydsystem: stereo
• Volumkontroll: roterende (digital)
• Utgangseffekt: 2 x 1 W RMS

Høyttalere
• Antall innebygde høyttalere: 2
• Høyttalerforbedring: Toveis bassreflekshøyttaler
• Høyttalergrillutførelse: metall

Anvendelighet
• Skjermtype: LCD-skjerm med bakbelysning
• Plateilegg: topp

Tilbehør
• Kabler/tilkobling: nettledning
• Fjernkontroll
• Hurtigstartveiledning: flerspråklig
• Garanti: Garantihefte

Mål
• Produktmål (BxDxH): 435 x 270 x 170 millimeter
• Mål, emballasje (B x D x H): 468 x 198 x 310 mm
• Produktvekt: 3,00 kg
• Vekt, inkl. emballasje: 4,06 kg

Drift
• Strømforsyning: 220–240 V
• Antall batterier: 6 stk LR20 for hovedsett (følger 

ikke med), 1 stk CR2025 for RC (følger med)
•
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