
 

 

Philips
Leitor de CD

Design moderno
CD, CD de MP3, USB, DAB+, FM

AZB1839
Desfrute da sua música 

em qualquer lugar
Design moderno prático, desfrute de música de diferentes fontes, como USB Directo, 
CD de MP3, rádio.

Desfrute da sua música a partir de diferentes fontes
• DAB+, DAB e FM para uma experiência de rádio completa
• USB Directo para reprodução fácil de música em MP3
• Reproduz MP3-CD, CD e CD-R/RW

Fácil de utilizar
• Aleatório/repetição de CD para um entretenimento musical personalizado
• 20 Faixas CD Programáveis
• Telecomando prático para comodidade extra



 Aleatório/repetição de CD

A função "Aleatório/Repetição" ajuda-o a evitar o 
aborrecimento de ter de ouvir sempre a sua música 
pela mesma ordem. Depois de carregar as suas 
canções preferidas no leitor, basta-lhe seleccionar 
um dos modos - "Aleatório" ou "Repetição" - para 
que sejam reproduzidas em sequências diferentes. 
Desfrute de uma experiência musical diferente e 
única de cada vez que ligar o leitor.

DAB+, DAB e FM
A rádio digital DAB+/DAB (Digital Audio 
Broadcasting) é, a par da transmissão analógica FM, 
uma nova forma de transmitir rádio através de uma 
rede de transmissores terrestres. Proporciona aos 
ouvintes uma maior variedade de opções e de 
informações com uma qualidade de som nítida e sem 
interferências. A tecnologia permite ao receptor 
captar o sinal mais forte que é detectado. Com as 
estações digitais DAB+ ou DAB não é necessário 
memorizar as frequências, e os receptores são 
sintonizados pelo nome da estação, portanto não é 
preciso procurar a estação.

Reproduz MP3-CD, CD e CD-R/RW

MP3 significa "MPEG 1 Audio layer-7,6 cm (3")". MP3 
é uma tecnologia de compressão revolucionária em 
que os ficheiros de música digital de grande 
dimensão podem tornar-se 10 vezes mais pequenos, 
sem perdas significativas da qualidade do som. O 
MP3 tornou-se no formato de compressão áudio 
convencional utilizado na World Wide Web, 
permitindo uma transferência fácil e rápida de 
ficheiros áudio.

USB Directo para reprodução fácil de 
música em MP3

Graças à total compatibilidade para transferência de 
ficheiros, pode facilmente desfrutar da comodidade 
e diversão de aceder a mais música digital através da 
ranhuras USB Direct.
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Destaques
• Peso incl. embalagem: 2,3 kg
•

Reprodução de áudio
• Suporte de reprodução: CD, CD-R, CD-RW, CD 

MP3
• Modos de reprodução de discos: avanço/

retrocesso rápido, procurar a faixa seguinte/
anterior, repetição/aleatório/programa

• Modos de reprodução de USB Directo: retrocesso 
rápido/avanço rápido, anterior/seguinte, 
reprodução de programa, aleatório, repetir

Conetividade
• USB: Anfitrião USB
• Entrada de áudio (3,5 mm)

Sintonizador/receção/transmissão
• Bandas do sintonizador: FM
• DAB/DAB+: Visor de informações, Menu
• Estações pré-sintonizadas: FM:20, DAB:20
• Melhoramento do sintonizador: sintonização 

digital automática
• Tipo de antena: Telescópica

Som
• Sistema de som: estéreo
• Controlo do volume: rotativo (analógico)
• Potência de saída: 2 x 1 W RMS

Altifalantes
• N.º de altifalantes incorporados: 2
• Acabamento da grelha do altifalante: metal

Funcionalidades
• Tipo de visor: Visor LCD
• Tipo de carregador: superior

Acessórios
• Cabos/ligação: Transformador CA-CC
• Garantia: Folheto de garantia
• Telecomando
• Manual do utilizador

Potência
• Tipo de pilha: Tamanho C (LR14)
• Voltagem da pilha: 1,5 V
• Número de baterias: 6
• Tipo de alimentação: 100-240 V

Dimensões
• Profundidade da embalagem: 139 mm
• Altura da embalagem: 262 mm
• Largura da embalagem: 371 mm
• Profundidade da unidade principal: 236 mm
• Altura da unidade principal: 122 mm
• Largura da unidade principal: 341 mm
• Peso do produto: 1,6 kg
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