
 

 

Philips
CD радиокасетофон

12 W
USB
Цифрова настройка

AZ783
Мощен портативен звук

с обща изходна мощност 12 W RMS
Наслаждавайте се на цифрова музика с мощен звук от портативното ви устройство 
на CD радиокасетофона Philips - навсякъде и по всяко време. Благодарение на USB 
Direct, басрефлексните високоговорители и общата изходна мощност 12 W RMS.

Наслаждавайте се на любимата си музика от много източници
• USB Direct за възпроизвеждане на MP3/WMA музика
• Цифрова настройка със зададени станции за допълнително удобство
• Аудио вход за лесно възпроизвеждане на музиката от портативни устройства
• Възпроизвеждане на MP3/WMA-CD, CD и CD-RW

Лесна употреба
• Удобно дистанционно управление за допълнително улеснение
• Гнездо за стерео слушалки, за да слушате музиката точно така, както ви харесва
• Таймер за заспиване за безгрижно заспиване с любимата ви музика

Мощен звук, който можете да чуете и почувствате
• Системата с басрефлексни високоговорители осигурява мощни, по-дълбоки баси
• Динамично усилване на басите за дълбок и драматичен звук
• Управление на цифров звук за оптимизирани настройки за стил музика



 USB Direct

С режима USB Direct просто включвате 
вашето USB устройство в USB порта на 
устройството Philips и то започва да 
възпроизвежда директно цифровата музика 
от USB устройството.

Възпроизвеждане на MP3/WMA-CD, 
CD и CD-RW

Технологията на аудио компресиране 
позволява големите цифрови музикални 
файлове да се намалят до 10 пъти по размер, 
без да има значително влошаване на аудио 
качеството им. MP3 и WMA са два от 
форматите на компресиране, които ви 
позволяват да се радвате на цял един свят 
от цифрова музика на своя Philips плейър. 
Изтегляйте MP3 или WMA песни от 
упълномощени музикални сайтове в 
Интернет или създайте свои собствени MP3 
или WMA музикални файлове, като ги 
извлечете от своите аудио компактдискове 
и ги прехвърлите на своя плейър.

Система басрефлексни 
високоговорители

Басрефлексната система високоговорители 
дава дълбоки басови звуци с компактни 
кутии на високоговорителите. Тя се 
различава от конвенционалната система с 
кутии на високоговорителите по 
добавените тръбни баси, които са 
акустично нагодени към високоговорителя 
за ниски честоти за оптимизиране на 
нискочестотното звучене на системата. 
Резултатът е по-дълбок управляван бас и по-
малки изкривявания. Системата работи чрез 
резонанс на въздушната маса в тръбните 
баси, за вибрации като при конвенционален 
високоговорител за ниски честоти. В 
комбинация с честотната реакция на 
високоговорителя за ниски честоти, 
системата разширява като цяло 
нискочестотните звуци, за да създаде цяло 
едно ново измерение от дълбоки баси.

Удобно дистанционно управление

С удобното дистанционно управление за 
още по-лесно използване трябва само да се 
облегнете и да се насладите на удобството 
от ползването.

Жак за стерео слушалки
Свържете слушалките си към това 
устройство Philips за по-лично слушателско 

изживяване, когато пожелаете. 
Наслаждавайте се на любимата си музика с 
чудесен звук, без да пречите на околните, 
като използвате слушалки.

Динамично усилване на басите

Динамичното усилване на басите довежда 
до максимум наслаждението ви от музиката, 
като подчертава присъствието на басите в 
целия диапазон на силата на звука - от слабо 
до силно - само с натискането на един 
бутон! Най-ниските басови честоти 
обикновено се губят при зададена малка 
сила на звука. Като противодействие на това 
можете да включите динамичното усилване 
на басите, което усилва нивата на басите, за 
да се наслаждавате на еднакъв звук, дори 
когато намалите звука.

Цифрова настройка със зададени 
станции

Просто трябва да настроите на станцията, 
която искате да зададете, и да натиснете и 
задържите бутона за настройка, за да се 
запамети честотата. С настроените станции, 
които могат да бъдат съхранени, можете 
бързо да включите своята любима станция, 
без да е необходимо да нагласяте ръчно 
честотата всеки път.
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Аудио възпроизвеждане
• Носители за възпроизвеждане: CD, CD-R, CD-

RW, MP3-CD, WMA-CD
• Режими на възпроизвеждане на диска: бързо 
напред/назад, търсене на следваща/предишна 
песен, повторение/разбъркване/програмиране

• Режими на възпроизвеждане през USB Direct: 
бързо назад/бързо напред, възпроизвеждане/
пауза, предишна/следваща песен, програмирано 
възпроизвеждане, повторение, разбъркване, 
стоп

Възможности за свързване
• USB: USB хост
• Изход за аудио/видео: Слушалки (3,5 мм)
• Аудио вход (3,5 мм)

Тунер / Приемане / Предаване
• LNA - антена: FM антена
• Обхвати на тунера: FM
• Предварително настроени станции: 30
• Подобрения в тунера: автоматична цифрова 
настройка

Звук
• Подобрение на звука: 2 нива динамично 
усилване на басите

• Звукова система: стерео
• Регулиране на силата на звука: въртящ се 
регулатор (цифров)

• Максимална изходна мощност (RMS): 12 W

Високоговорители
• Брой вградени високоговорители: 2
• Подобрен високоговорител: 2-лентов 
басрефлексен високоговор.

• Покритие на мрежите на високоговорителите: 
метал

Комфорт
• Тип на дисплея: LCD дисплей с подсветка
• Тип устройство за зареждане: отгоре

Аксесоари
• Дистанционно управление
• Кабели/свързване: захранващ кабел
• Ръководство за бърз старт: многоезично
• Гаранция: Гаранционна карта

Размери
• Размери на изделието (ШxДxВ): 435 x 270 x 

170 мм
• Размери на опаковката (ШxДxВ): 468 x 198 x 

310 мм
• Тегло на изделието: 3 кг
• Тегло вкл. опаковката: 4,06 кг

Захранване
• Брой батерии: 6 x LR20 за главното устройство 

(не са включени в комплекта), 1x CR2025 за 
дистанционното управление (включени са в 
комплекта)

• Тип захранване: 220-240 V
•
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* Избягвайте прекомерната употреба на комплекта при сила на 
звука над 85 децибела, тъй като това може да увреди слуха ви.

http://www.philips.com

