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AZ787
Sunet portabil puternic

cu o putere totală de ieşire de 12 W RMS
Bucuraţi-vă de muzică digitală de pe dispozitivul dumneavoastră portabil cu un sunet 
puternic de pe Philips CD Soundmachine - oricând, oriunde. Mulţumită USB Direct, 
boxelor cu Bass Reflex şi puterii totale de ieşire de 12 W RMS.

Savurează muzică din diverse surse
• USB Direct pentru redarea muzicii MP3/WMA
• Casetofon cu oprire automată
• Reglare digitală cu presetări pentru mai mult confort
• Intrare audio pentru redarea muzicii portabile
• Redare MP3/WMA-CD, CD și CD-RW

Ușor de utilizat
• Telecomandă ergonomică pentru mai mult conform
• Mufă pentru căști stereo pentru o audiţie muzicală superioară
• Temporizator de oprire pentru a adormi ascultând melodia preferată

Un sunet de calitate, puternic și fără distorsiuni
• Sistemul de boxe Bass Reflex oferă un sunet de bas puternic, mai profund
• Dynamic Bass Boost pentru bas profund și dramatic
• Oferă setări optimizate, în funcţie de stilul de muzică



 USB Direct

Folosind modul USB Direct, conectaţi, pur și 
simplu, echipamentul USB la portul USB port 
pe dispozitivul dvs. Philips și muzica dvs. digitală 
va fi redată direct de pe dispozitivul Philips.

Redare MP3/WMA-CD, CD și CD-RW

Tehnologia de compresie audio permite 
reducerea dimensiunii fișierelor mari digitale 
de muzică de până la 10 ori, fără o scădere 
simţitoare a calităţii audio. MP3 sau WMA sunt 
două din formatele de compresie care vă 
permit să vă bucuraţi de universul muzicii 
digitale pe playerul Philips. Descărcaţi melodii 
MP3 sau WMA de pe site-uri de muzică 
autorizate de pe Internet sau creaţi singuri 
fișiere de muzică MP3 sau WMA prin conversia 
CD-urilor audio, pe care apoi să le transferaţi 
pe player.

Sistem de boxe Bass Reflex

Sistemul Bass Reflex facilitează obţinerea unui 
bas puternic și profund, utilizând incinte de 
dimensiuni mici. Se diferenţiază de sistemul 
convenţional printr-un tub acustic suplimentar, 
aliniat acustic la woofer, pentru optimizarea 
redării frecvenţelor joase. Rezultatul este un 
sunet controlat mai profund și cu mai puţine 
distorsiuni. Sistemul funcţionează prin 
rezonarea masei de aer din tubul de bas. În 
combinaţie cu difuzorul, sistemul amplifică 
frecvenţele joase furnizând un bas puternic, de 
calitate.

Telecomandă ergonomică

Cu o telecomandă ergonomică pentru confort 
sporit la vârfurile degetelor, tot ce trebuie să 
faci este să te relaxezi.

Mufă pentru căști stereo
Conectează-ţi căștile la acest dispozitiv Philips 
pentru o experienţă de ascultare mai intimă ori 
de câte ori dorești. Te poţi bucura de muzica 

favorită cu un sunet de excepţie, fără a-i 
deranja pe ceilalţi, conectând căștile la acest 
dispozitiv.

Dynamic Bass Boost

Dynamic Bass Boost optimizează frecvenţele 
joase în funcţie de volum, prin simpla apăsare a 
unui buton. De obicei, frecvenţele joase ale 
basului se pierd când volumul este diminuat. 
Pentru a contracara acest efect, funcţia 
Dynamic Bass Boost amplifică nivelul basului, 
pentru ca dumneavoastră să vă puteţi bucura 
de un sunet consistent chiar și atunci când 
reduceţi volumul.

Tuner digital, posturi presetate

Recepţionează postul pe care dorești să îl 
presetezi, apasă și menţine apăsat butonul de 
presetare pentru memorarea frecvenţei. Cu 
posturile radio presetate care pot fi salvate, 
poţi accesa rapid postul de radio preferat fără 
a trebui să cauţi manual frecvenţele de fiecare 
dată.
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Redare audio
• Medii de redare: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, 

WMA-CD
• Moduri redare disc: derulare rapidă înainte/înapoi, 

căutare melodie următoare/anterioară, repetare/
redare aleatorie/programare

• Cassette deck technology: mecanic
• Număr de casetofoane: 1
• Moduri de redare USB Direct: derulare rapidă 

înapoi/derulare rapidă înainte, redare/pauză, 
anterior/următor, redare program, repetare, 
aleator, Stop

Conectivitate
• USB: Port USB
• Ieșire audio/video: Căști (3,5 mm)
• Intrare audio (3,5 mm)

Tuner/Recepţie/Transmisie
• Antenă: Antenă FM
• Benzi tuner: FM
• Presetări de posturi: 20
• Îmbunătăţire reglaj: reglare automată digitală

Sunet
• Caracteristici superioare sunet: Dynamic Bass 

Boost în 2 etape
• Sistem audio: stereo
• Controlul volumului: rotativ (digital)
• Putere maximă ieșire (RMS): 12 W

Difuzoare
• Nr. de boxe încorporate: 2
• Caracteristici superioare boxe: Boxe Bass Reflex 

pe 2 căi
• Finisaj grilă boxă: metalic

Confort
• Tip ecran: Ecran LCD cu lumină de fundal
• Tip încărcător: sus

Accesorii
• Telecomandă
• Ghid de iniţiere rapidă: limbi multiple
• Garanţie: Certificat de garanţie
• Cablu de alimentare

Dimensiuni
• Dimensiunile produsului (l x A x H): 435 x 270 x 

170 mm
• Dimensiunile ambalajului (l x A x H): 468 x 198 x 

310 mm
• Greutate produs: 3 kg
• Greutate cu ambalaj inclus: 4 kg

Alimentare
• Număr de baterii: 6 x LR20 pentru setul principal 

(neinclus), 1x CR2025 pentru TC (inclus)
• Tip alimentare: 220 - 240 V
•
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* Evitaţi utilizarea aparatului la un volum de peste 85 dB, deoarece vă 
poate afecta auzul.
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