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AZ783
Võimas kaasaskantav heli

väljundvõimsusega 12 W RMS
Tänu USB Directile, Bass Reflexi kõlaritele ja 12 W RMS-väljundvõimsusele võite Philipsi 
CD-heliaparaadiga nautida oma kaasaskantava seadme võimast heli kõikjal ja alati.

Nautige muusikat mitmest allikast
• USB Direct MP3-/WMA-muusikavormingu esitamiseks
• Digitaalhäälestus ja salvestatavad jaamad täiendava mugavuse pakkumiseks
• Helisisend kaasaskantavates seadmetes oleva muusika hõlpsaks esitamiseks
• MP3/WMA-CD, CD ja CD-RW esitamine

Lihtne kasutada
• Mugav kaugjuhtimispult täiendava mugavuse pakkumiseks
• Stereokõrvaklapipistik isiklikumaks muusika nautimiseks
• Unetaimeriga võite oma lemmikmuusika saatel rahulikult uinuda

Võimas heli, mida kuulete ja tunnete
• Süsteem Bass Reflex Speaker System pakub võimsat, sügavat bassi
• Dünaamiline bassivõimendi sügava ja dramaatilise heli jaoks
• Digitaalne helijuhtimine optimaalsete muusikastiilide seadete valimiseks



 USB Direct

USB Directi režiimis ühendage oma USB-seade 
Philipsi seadme USB-porti ja saategi digitaalset 
muusikat oma Philipsi seadmelt esitada.

MP3/WMA-CD, CD ja CD-RW 
esitamine

Helitihendustehnoloogiaga saab suuri 
muusikafaile kuni 10 korda kahandada ilma 
nende helikvaliteeti märkimisväärselt 
halvendamata. MP3 ja WMA on kaks 
tihendusvormingut, mida saate Philipsi 
meediamängijas kuulata. Laadige MP3- või 
WMA-vormingus muusikapalu alla volitatud 
veebisaitidelt või looge need ise, salvestades 
oma CD-d MP3- või WMA-vormingus ja 
siirdades need failid meediamängijasse.

Süsteem Bass Reflex Speaker System

Süsteem Bass Reflex Speaker System esitab 
sügavat bassi ka kompaktsest kõlarisüsteemist. 
See erineb tavalisest kompaktsest 
kõlarisüsteemist täiendava bassitoru tõttu, mis 
on basskõlariga akustiliselt joondatud, 
optimeerides süsteemi madalasageduslikku 
heli. Selle tulemuseks on sügavam, kontrollitud 
bass ja vähem moonutusi. Süsteem töötab 
bassitorus õhumassi resoneerides, nii et see 
toimib tavalise basskõlarina. Koos basskõlari 
tundlikkusega võimendab süsteem 
madalasageduslikke helisid, andes bassile veelgi 
rohkem sügavust.

Mugav kaugjuhtimispult

Mugava kaugjuhtimispuldiga on suurem 
mugavus teie käeulatuses, et võiksite rahulikult 
lõõgastuda.

Stereokõrvaklapipistik
Ühendage oma kõrvaklapid selle Philipsi 
seadmega, et endale sobival ajal muusikat 

isiklikumalt nautida. Võite nautida 
lemmikmuusikat suurepärase heliga ja teisi 
häirimata, ühendades seadmega oma 
kõrvaklapid.

Dünaamiline bassivõimendi

Dünaamiline bassivõimendi võimendab 
muusikaelamust, rõhutades muusika 
bassikomponenti kõigil helitugevustel vaid 
nupuvajutusega. Väikese helitugevuse korral 
kaob madalaima sagedusega bassiheli. Selle 
probleemi kõrvaldamiseks võite lülitada sisse 
dünaamilise bassivõimendi, et nautida ühtlast 
heli ka vaikselt muusikat kuulates.

Digitaalhäälestus ja jaamad

Leidke lihtsalt jaam, mida soovite salvestada, 
ning selle sageduse salvestamiseks vajutage ja 
hoidke all salvestusnuppu. Salvestatud 
raadiojaamadega leiate oma lemmikjaama 
kiirelt, ilma et peaksite alati käsitsi sagedust 
otsima.
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Heliesitus
• Esitatav andmekandja: CD, CD-R, CD-RW, MP3-

CD, WMA-CD
• Plaatide esitusrežiimid: Edasi- ja tagasikerimine, 

Järgmisele/eelmisele muusikapalale liikumine, 
Kordus/juhuesitus/programmeerimine

• USB Directi esitusrežiimid: Edasi- ja tagasikerimine, 
Esitamine/peatamine, Eelmine/järgmine, 
Programmeeritud esitus, Kordus, Juhuesitus, Stopp

Ühenduvus
• USB: USB host
• Audio-/videoväljund: Kõrvaklappide väljund (3,5 

mm)
• Helisisend (3,5 mm)

Tuuner/Vastuvõtt/Ülekanne
• Antenn: FM antenn
• Tuuneri sagedusribad: FM
• Salvestatavad jaamad: 30
• Tuuneri võimendus: Automaatne digitaalhäälestus

Heli
• Heli täiustused: Dünaamiline bassivõimendi, 

kaheastmeline
• Helisüsteem: Stereo
• Helitugevuse regulaator: Pööratav nupp 

(digitaalne)
• Maksimaalne väljundvõimsus (RMS): 12 W

Kõlarid
• Sisseehitatud kõlarite arv: 2
• Kõlarite võimendus: Kahesuunaline bassikõlar
• Kõlarikatte viimistlus: metall

Mugavus
• Ekraani tüüp: Tagantvalgustusega LCD-ekraan
• Laadija tüüp: Ülal

Tarvikud
• Kaugjuhtimispult
• Kaablid/ühendused: Toitejuhe
• Kiirjuhend: mitmekeelne
• Garantii: Garantiileht

Mõõtmed
• Toote mõõtmed (L x S x K): 435 x 270 x 170 mm
• Pakendi mõõtmed (L x S x K): 468 x 198 x 310 mm
• Toote kaal: 3 kg
• Kaal (koos pakendiga): 4,06 kg

Võimsus
• Patareide arv: 6 x LR20 peaseadmele (pole 

komplektis), 1 x CR2025 puldile (komplektis)
• Toite tüüp: 220-240 V
•
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* Ärge kasutage seadet liiga tihti suuremal helitugevusel kui 85 
detsibelli, sest nii võite kuulmist kahjustada.

http://www.philips.com

