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Ηχοσύστημα με CD

Σχεδίαση lifestyle
CD, MP3-CD, USB, DAB+, FM

AZB1839
Απολαύστε τη μουσική σας 

όπου κι αν βρίσκεστε
Πρακτική σχεδίαση που αντανακλά το lifestyle σας, απολαύστε μουσική από 
διαφορετικές πηγές, όπως USB direct, MP3-CD, ραδιόφωνο.

Απολαύστε τη μουσική σας από διαφορετικές πηγές
• DAB+, DAB και FM, για ολοκληρωμένη ραδιοφωνική εμπειρία
• USB Direct για εύκολη αναπαραγωγή μουσικής MP3
• Αναπαραγωγή MP3-CD, CD και CD-R/RW

Εύκολη χρήση
• Τυχαία αναπαραγωγή/ επανάληψη CD, για την προσωπική σας μουσική απόλαυση
• Δυνατότητα προγρ. 20 κομματιών CD
• Εύχρηστο τηλεχειριστήριο για μεγαλύτερη άνεση



 Τυχαία αναπαραγωγή/ επανάληψη CD

Με τις λειτουργίες τυχαίας αναπαραγωγής/ 
επανάληψης, καταργείται η πλήξη που 
προκαλείται μοιραία όταν ακούμε συνεχώς τη 
μουσική μας με την ίδια σειρά. Αφού φορτώσετε 
τα αγαπημένα σας τραγούδια στη συσκευή, το 
μόνο που πρέπει να κάνετε είναι να επιλέξετε μία 
από αυτές τις λειτουργίες -τυχαία αναπαραγωγή ή 
επανάληψη- και τα κομμάτια θα ακούγονται με 
διαφορετική σειρά. Απολαύστε μια διαφορετική 
και μοναδική εμπειρία μουσικής κάθε φορά που 
χρησιμοποιείτε τη συσκευή!

DAB+, DAB και FM
Το ψηφιακό ραδιόφωνο DAB+/DAB (Digital Audio 
Broadcasting) είναι ένας νέος τρόπος 
ραδιοφωνικής μετάδοσης μέσω δικτύου επίγειων 
πομπών, εκτός από την αναλογική μετάδοση FM. 
Παρέχει περισσότερες επιλογές και καλύτερη 
μετάδοση πληροφοριών με πεντακάθαρη 
ποιότητα ήχου, καθώς ο δέκτης κλειδώνει στο 
ισχυρότερο σήμα που εντοπίζει. Με τους 
ψηφιακούς σταθμούς DAB+ ή DAB, οι συχνότητες 
δεν χρειάζεται να απομνημονεύονται, ενώ τα 
ηχοσυστήματα συντονίζονται βάσει του ονόματος 
του σταθμού κι έτσι δεν υπάρχουν διπλές 
εγγραφές.

Αναπαραγωγή MP3-CD, CD και CD-R/
RW

Το MP3 αναλύεται σε "MPEG 1 Audio layer 3". 
Πρόκειται για μια επαναστατική τεχνολογία 
συμπίεσης, με την οποία μεγάλα ψηφιακά αρχεία 
μουσικής μπορούν να γίνουν έως και 10 φορές 
μικρότερα, χωρίς σημαντική μείωση της 
ποιότητας του ήχου. Το MP3 αποτελεί την τυπική 
μορφή συμπίεσης ήχου που χρησιμοποιείται στο 
Διαδίκτυο, παρέχοντας τη δυνατότητα γρήγορης 
και εύκολης μεταφοράς αρχείων ήχου.

USB Direct για εύκολη αναπαραγωγή 
μουσικής MP3

Χάρη στην πλήρη δυνατότητα μεταφοράς 
αρχείων, μπορείτε να απολαμβάνετε την ευκολία 
και τη διασκέδαση της πρόσβασης σε 
περισσότερη ψηφιακή μουσική, μέσω του 
ενσωματωμένου USB Direct.
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Προδιαγραφές
Αναπαραγωγή ήχου
• Μέσα αναπαραγωγής: CD, CD-R, CD-RW, MP3-

CD
• Λειτουργίες αναπαραγωγής δίσκων: γρήγορη 
κίνηση εμπρός/πίσω, αναζήτηση επόμενου/
προηγ. κομματιού, επανάληψη/τυχαία 
αναπαραγωγή/πρόγραμμα

• λειτουργίες αναπαραγωγής USB Direct: γρήγορη 
κίνηση πίσω/γρήγορη κίνηση εμπρός, 
προηγούμενο/επόμενο, αναπαραγωγή 
προγράμματος, τυχαία αναπαραγωγή, 
επανάληψη

Συνδεσιμότητα
• USB: Host USB
• Είσοδος ήχου (3,5 χιλ.)

Δέκτης/Λήψη/Μετάδοση
• Ζώνες δέκτη: FM
• DAB/DAB+: Εμφάνιση πληροφοριών, Μενού
• Προρυθμίσεις σταθμών: FM:20, DAB:20
• Βελτίωση δέκτη: αυτόματος ψηφιακός 
συντονισμός

• Τύπος κεραίας: Τηλεσκοπική

Ήχος
• Σύστημα ήχου: στερεοφωνικό
• Έλεγχος έντασης ήχου: περιστροφικός 

(αναλογικός)
• Ισχύς: 2 x 1 W RMS

Ηχεία
• Αρ. ενσωματωμένων ηχείων: 2
• Φινίρισμα γρίλιας ηχείου: μεταλλικό

Άνεση
• Τύπος οθόνης: Οθόνη LCD
• Τύπος μονάδας τοποθέτησης: πάνω

Αξεσουάρ
• Καλώδια/Σύνδεση: Τροφοδοτικό AC-DC
• Εγγύηση: Φυλλάδιο εγγύησης
• Τηλεχειριστήριο
• Εγχειρίδιο χρήσης

Ρεύμα
• Τύπος μπαταριών: Μεγέθους C (LR14)
• Tάση μπαταρίας: 1,5 volt
• Αριθμός μπαταριών: 6
• Τύπος ισχύος: 100-240 V

Διαστάσεις
• Βάθος συσκευασίας: 139 χιλιοστά
• Ύψος συσκευασίας: 262 χιλιοστά
• Πλάτος συσκευασίας: 371 χιλιοστά
• Βάθος κύριας μονάδας: 236 χιλιοστά
• Ύψος κύριας μονάδας: 122 χιλιοστά
• Πλάτος κύριας μονάδας: 341 χιλιοστά
• Βάρος προϊόντος: 1,6 κ.
• Βάρος με την συσκευασία: 2,3 κ.
•
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