
 

 

Philips
Bumbox CD

Praktyczna konstrukcja
CD, MP3-CD, USB, DAB+, FM

AZB1839
Ciesz się muzyką — gdziekolwiek 

jesteś!
Praktyczna konstrukcja, możliwość odtwarzania muzyki z różnych źródeł – bezpośrednie 
połączenie USB, płyty CD z utworami MP3, radio

Korzystaj z wielu źródeł muzyki
• Zgodność z DAB+, DAB i FM zapewnia najlepszy odbiór stacji radiowych
• Łatwe odtwarzanie muzyki w formacie MP3 przez złącze USB Direct
• Odtwarzanie płyt MP3-CD, CD i CD-R/RW

Wygodne użytkowanie
• Odtwarzanie CD losowe/wielokrotne, by lepiej cieszyć się muzyką
• Odtw. CD z funkcją program. 20 utworów
• Poręczny pilot zdalnego sterowania – dodatkowa wygoda



 Odtwarzanie CD losowe/wielokrotne

Dzięki funkcji odtwarzania muzyki w kolejności 
losowej i powtarzania nie trzeba słuchać utworów 
wciąż w tej samej kolejności. Po wgraniu ulubionych 
utworów do odtwarzacza wszystko, co należy 
zrobić, to wybrać jeden z trybów — odtwarzanie w 
kolejności losowej („Shuffle”) lub powtarzanie 
(„Repeat”), aby odtwarzać utwory w różnej 
kolejności. Ciesz się nowym doświadczeniem 
słuchania muzyki za każdym razem, gdy korzystasz z 
odtwarzacza.

DAB+, DAB i FM
Cyfrowe radio DAB+/DAB (Digital Audio 
Broadcasting) to, poza transmisją analogową FM, 
nowy sposób nadawania programu radiowego przy 
użyciu sieci nadajników naziemnych. To radio 
zapewnia odbiorcom większy wybór informacji i 
krystaliczną jakość dźwięku pozbawioną trzasków. 
Technologia umożliwia odbiornikowi wybranie 
najsilniejszego dostępnego sygnału. W przypadku 
stacji cyfrowych DAB+ lub DAB nie trzeba 
zapamiętywać częstotliwości, a wystarczy podać 
nazwę stacji — nie trzeba zatem dostrajać radia w 
czasie jazdy.

Odtwarzanie płyt MP3-CD, CD i CD-R/
RW

MP3 to skrót od „MPEG 1 Audio layer-3”. MP3 to 
rewolucyjna technologia kompresji, dzięki której 
duże pliki muzyczne można 10-krotnie pomniejszyć, 
nie tracąc prawie nic na jakości dźwięku. Dzięki 
możliwości szybkiego i łatwego przesyłania dźwięku, 
format MP3 stał się standardowym sposobem 
kompresji dźwięku w Internecie.

Łatwe odtwarzanie plików MP3 przez 
złącze USB Direct

Dzięki funkcji przenoszenia plików można 
swobodnie cieszyć się wygodą dostępu do większej 
ilości muzyki za pośrednictwem wbudowanego 
złącza USB Direct.
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Dane techniczne
Odtwarzanie dźwięku
• Odtwarzane nośniki: CD, CD-R, CD-RW, MP3-

CD
• Tryby odtwarzania płyt: szybkie odtwarzanie do 

przodu/do tyłu, wyszukiwanie następnej/
poprzedniej ścieżki, odtwarzanie wielokrotne/
losowe/zaprogramowane

• Tryby odtwarzania przez bezpośrednie połączenie 
USB: szybkie przewijanie do tyłu/do przodu, 
poprzedni/następny, odtwarzanie 
zaprogramowane, losowa kolejność odtwarzania, 
odtwarzanie wielokrotne

Możliwości połączeń
• USB: Host USB
• Wejście audio (3,5 mm)

Tuner/Odbiór/Transmisja
• Pasma tunera: FM
• DAB/DAB+: Wyświetlacz informacyjny, Menu
• Pamięć stacji: FM: 20, DAB: 20
• Funkcje i cechy dotyczące tunera: automatyczne 

dostrajanie cyfrowe
• Typ anteny: Teleskopowy

Dźwięk
• System dźwięku: stereo
• Regulacja głośności: obrotowy (analogowy)
• Moc wyjściowa: 2 x 1 W RMS

Głośniki
• Liczba wbudowanych głośników: 2
• Wykończenie osłony głośnika: metal

Udogodnienia
• Typ wyświetlacza: Wyświetlacz LCD
• Sposób ładowania: góra

Akcesoria
• Przewody/podłączenie: Zasilacz sieciowy 

stabilizowany
• Gwarancja: Broszura gwarancyjna
• Pilot zdalnego sterowania
• Instrukcja obsługi

Moc
• Rodzaj baterii/akumulatora: Rozmiar C (LR14)
• Napięcie baterii: 1,5 V
• Liczba baterii lub akumulatorów: 6
• Rodzaj zasilania: 100–240 V

Wymiary
• Głębokość opakowania: 139 mm
• Wysokość opakowania: 262 mm
• Szerokość opakowania: 371 mm
• Głębokość jednostki centralnej: 236 mm
• Wysokość jednostki centralnej: 122 mm
• Szerokość jednostki centralnej: 341 mm
• Waga produktu: 1,6 kg
• Waga wraz z opakowaniem: 2,3 kg
•
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