
 

 

Philips
CD Soundmachine

Életformához illő kialakítású
CD, MP3-CD, USB, DAB+, FM

AZB1839
Élvezze a zenét, bárhová 

is megy!
Praktikus, életformához illő kialakítás, élvezze a zenét több forrásból, mint például az USB 
Direct, az MP3-CD vagy a rádió

Élvezze a több forrásból érkező zenét
• DAB+, DAB és FM a tökéletes rádióhallgatás élményéért
• USB Direct az MP3 zene egyszerű lejátszásához
• MP3-CD, CD és CD-R/RW lejátszás

Egyszerű használat
• CD kevert lejátszása/ismétlése a személyes zenei élményhez
• 20 programozható CD szám
• Kézreálló távvezérlő a fokozott kényelemért



 CD: kevert/ismételt

A „Kevert / Ismétlés” funkció segítségével elfelejtheti 
a mindig ugyanabban a sorrendben történő lejátszás 
unalmát. Miután feltöltötte kedvenc számait a 
lejátszójára, csak válasszon a „Kevert” vagy 
„Ismétlés” módok közül, hogy változatosságot vigyen 
a lejátszás sorrendjébe. Ismerje meg az újszerű és 
egyedülálló zenei élményt, amely hatalmába keríti 
minden egyes zenehallgatás alkalmával.

DAB+, DAB és FM
A DAB+/DAB digitális rádió (Digital Audio 
Broadcasting - digitális rádió-műsorszórás) az FM 
analóg adást felülmúlva újszerű rádiózást tesz 
lehetővé földi adók segítségével. Nagyobb választási 
lehetőséget biztosít a hallgatóknak, tiszta, 
zavarmentes hangot juttatva el hozzájuk. A 
technológia segítségével a vevőkészülék rááll a 
számára észlelhető legerősebb jelre. A DAB digitális 
állomásoknak köszönhetően nem kell többé 
megjegyezni a frekvenciákat: a készülékek hangolása 
állomásnév szerint történik, azaz nem kell többé 
útközben átállítgatni.

MP3-CD, CD és CD-R/RW lejátszás

Az MP3 rövidítés az „MPEG 1 Audio Layer – 7,6 cm 
(3")” kifejezést takarja. Az MP3 egy forradalmian új 
tömörítési technológia, amellyel hatalmas digitális 
zenei fájlok tized akkora méretre csökkenthetők, 
hangminőségük radikális romlása nélkül. Az MP3 vált 
a világhálón használt szabványos hangtömörítési 
formátummá, amely a hangfájlok könnyű és gyors 
átvitelét teszi lehetővé.

USB Direct az MP3 zenéhez

A fájlátvitel teljes körű támogatásának köszönhetően 
Ön egyszerű módon élvezheti a megnövelt 
mennyiségű digitális zene által nyújtott kényelmet és 
szórakozást a beépített USB Direct csatlakozón 
keresztül.
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Fénypontok
• Hangszórórácsokkal ellátott kidolgozás: fém
Audiolejátszás
• Adathordozók lejátszása: CD, CD-R, CD-RW, 

MP3-CD
• Lemezlejátszási módok: gyorskeresés előre/

visszafelé, következő/előző műsorszám keresése, 
ismétléses/véletlen sorrendű/programozott

• USB Direct lejátszási módok: gyorskeresés előre/
visszafelé, előző/következő, programozott 
lejátszás, véletlenszerű lejátszás, ismétlés

Csatlakoztathatóság
• USB-vel: USB-gazdaport
• Audiobemenet (3,5 mm-es)

Hangolóegység/Vétel/Adás
• Hangolási sávok: FM
• DAB/DAB+: Infó kijelző, Menü
• Programhelyek: FM: 20, DAB: 20
• Hangolás finomítása: automatikus digitális hangolás
• Antennatípus: Teleszkópos

Hang
• Hangrendszer: sztereó
• Hangerőszabályzás: forgatógomb (analóg)
• Kimeneti teljesítmény: 2 x 1 W RMS

Hangszórók
• A beépített hangszórók száma: 2

Kényelem
• Kijelző típusa: LCD kijelző
• Betöltő típusa: felső

Tartozékok
• Kábelek/csatlakozás: AC/DC adapter
• Jótállás: Garancialevél
• Távvezérlő
• Felhasználói kézikönyv

Energiaellátás
• Akkumulátor típusa: C méretű (LR14)
• Feszültség: 1,5 V
• Elemek száma: 6
• Táplálás típusa: 100–240 V

Méretek
• Csomag mélysége: 139 mm
• Csomag magassága: 262 mm
• Csomag szélessége: 371 mm
• Főegység mélysége: 236 mm
• Főegység magassága: 122 mm
• Főegység szélessége: 341 mm
• Termék tömege: 1,6 kg
• Tömeg, a csomagolással együtt: 2,3 kg
•
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