
 

 

Philips
CD skaņas iekārta

Dzīvesveida dizains
CD, MP3-CD, USB, DAB+, FM

AZB1839
Izbaudiet savu mūziku 

jebkurā vietā
Dizains, kas piemērots aktīvam dzīvesveidam; izbaudiet mūziku no dažādiem avotiem, 
piemēram, USB Direct, MP3 kompaktdiskiem un radio.

Izbaudiet mūziku no vairākiem avotiem
• DAB+, DAB un FM, kas nodrošina pilnvērtīgu radio klausīšanos
• USB Direct vienkāršai MP3 mūzikas atskaņošanai
• Atskaņojiet MP3-CD, CD un CD-R/RW

Vienkārša lietošana
• CD jauktā secībā/atkārtošana personalizētam mūzikas baudījumam
• 20 celiņu CD programmēšana
• Parocīga tālvadības pults papildu ērtībām



 CD jauktā secībā/atkārtot

Funkcija "Jauktā secībā/atkārtot" palīdz izvairīties no 
garlaicības, visu laiku klausoties mūzikas failus vienā 
un tajā pašā secībā. Pēc iemīļoto dziesmu ielādēšanas 
atskaņotājā jums tikai jāizvēlas viens no režīmiem — 
"Shuffle" (Jauktā secībā) vai "Repeat" (Atkārtot), un 
melodijas tiks atskaņotas jauktā režīmu secībā. 
Baudiet atšķirīgu un unikālu mūzikas skanējumu ik 
reizi, kad ieslēdzat savu atskaņotāju.

DAB+, DAB un FM
DAB+/DAB (Digitālā audio apraide) digitālais radio ir 
jauns radio apraides veids papildus FM analogajai 
pārraidei, izmantojot virszemes raidītāju tīklu. Tas 
nodrošina klausītājiem lielākas izvēles iespējas un 
informāciju skaidrā skaņas kvalitātē bez 
traucējumiem. Tehnoloģija ļauj uztvērējam nofiksēt 
spēcīgāko atrodamo signālu. DAB+ vai DAB 
digitālajām stacijām nav jāiegaumē frekvences, un 
iestatījumi tiek veikti pēc stacijas nosaukuma, tāpēc 
pārvietojoties tie netiek zaudēti.

Atskaņojiet MP3-CD, CD un CD-R/RW

MP3 — MPEG 1 formāta 7,6 cm (3 collu) audio 
atskaņotājs. MP3 ir revolucionāra saspiešanas 
tehnoloģija, kas līdz desmit reizēm samazina 
apjomīgus digitālos mūzikas failus, krasi nepasliktinot 
to skaņas kvalitāti. MP3 ir kļuvis par standarta audio 
saspiešanas formātu, ko lieto globālajā tīmeklī un kas 
nodrošina ātru un vienkāršu audio failu pārsūtīšanu.

USB Direct vienkāršai MP3 mūzikas 
atskaņošanai

Tā kā faili ir pilnībā pārsūtāmi, varat vienkārši baudīt 
ērtības un prieku, kādu sniedz piekļuve digitālajai 
mūzikai caur iebūvēto USB Direct.
AZB1839/12

Izceltie produkti
• Svars (ieskaitot iesaiņojumu): 2,3 kg
•

Audio atskaņošana
• Atskaņošanas datu nesēji: CD, CD-R, CD-RW, 

MP3-CD
• Disku atskaņošanas režīmi: ātri patīt uz priekšu/

atpakaļ, nākamā/iepriekšējā celiņa meklēšana, 
atkārtot/jauktā secībā/programmu

• USB atskaņošanas režīmi: ātri attīt/ātri tīt uz 
priekšu, iepriekšējais/nākamais, programmas 
atskaņošana, atskaņot jauktā secībā, atkārtot

Savienojamība
• USB: USB resurss
• Audio ieeja (3,5 mm)

Uztvērējs/uztveršana/pārraide
• Uztvērēja joslas: FM
• DAB/DAB+: Informācijas displejs, Izvēlne
• Iepriekš iestatītas stacijas: FM:20, DAB:20
• Uztvērēja pastiprināšana: automātiska digitālā 

regulēšana
• Antenas tips: Teleskopiska

Skaņa
• Skaņu sistēma: stereo
• Skaļuma vadība: rotācijas (analogā)
• Izejas jauda: 2 x 1 W RMS

Skaļruņi
• Iebūvēto skaļruņu skaits: 2
• Skaļruņa režģa apdare: metāls

Lietošanas komforts
• Displeja tips: LCD displejs
• Ielādētāja tips: augšdaļa

Piederumi
• Kabeļi/savienojums: AC-DC adapteris
• Garantija: Garantijas brošūra
• Tālvadības pults
• Lietotāja rokasgrāmata

Strāvas padeve
• Akumulatora tips: C lielums (LR14)
• Baterijas spriegums: 1,5 V
• Bateriju skaits: 6
• Enerģijas veids: 100-240 V

Izmēri
• Iesaiņojuma dziļums: 139 mm
• Iesaiņojuma augstums: 262 mm
• Iesaiņojuma platums: 371 mm
• Ierīces dziļums: 236 mm
• Ierīces augstums: 122 mm
• Ierīces platums: 341 mm
• Produkta svars: 1,6 kg
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