
 

 

Philips
Přístroj pro přehrávání CD 
disků s funkcí Dynamic 
Bass Boost

Příjem v systému DAB
CD

AZB500B
Užijte si hudbu všude, 

kam půjdete
Tento přenosný stereofonní systém, vybavený systémem DAB, rádiem FM a přehráváním 
CD různých formátů, vám na cestách dopřeje skvělý zvuk hudby

Mimořádný zážitek z poslechu
• DAB+, DAB a FM pro plný zážitek z poslechu rádia
• Přehrávání CD, CD-R a CD-RW disků

Snadné použití
• Programování CD pro 20 skladeb
• Náhodný výběr/Opakování CD pro lepší osobní hudební zážitky
• Vstup Audio-in pro snadné přenosné přehrávání hudby

Bohatý a čistý zvuk
• Funkce Dynamic Bass Boost pro hluboké a dramatické basy



 DAB+, DAB a FM
Digitální rádio DAB+/DAB (Digital Audio 
Broadcasting – Digitální vysílání zvuku) je, vedle 
analogového vysílání FM, nový způsob vysílání rádia 
přes síť pozemních vysílačů. Nabízí posluchačům více 
možností a informací poskytovaných s čistou 
kvalitou zvuku a bez praskání. Technologie umožňuje 
přijímači zachytit nejsilnější signál, který je v dosahu. 
S digitálními stanicemi DAB+ nebo DAB si nemusíte 
pamatovat frekvence a ladění se provádí podle názvu 
stanice, takže během cesty není nutné přelaďovat.

Dynamic Bass Boost

Zvýraznění basů Dynamic Bass Boost zajišťuje 
maximální zážitek při poslechu hudby zvýrazněním 
basové složky v celém rozsahu nastavení hlasitosti – 
od nízké po vysokou – stačí jen stisknout tlačítko! 
Reprodukce basových tónů s nízkými kmitočty je 
obvykle při nízké hlasitosti nevýrazná. Toto omezení 
lze potlačit zapnutím zvýraznění basů Dynamic Bass 
Boost, která zvýší úroveň basů tak, aby byla zajištěna 
optimální reprodukce i při snížení hlasitosti.

Náhodný výběr/Opakování CD

Funkce „Náhodný výběr/Opakování“ vás zbaví nudy 
z poslechu skladeb ve stejném pořadí. Po nahrání 
vašich oblíbených skladeb z vlastní hudební knihovny 
do přehrávače stačí vybrat jeden z režimů – 
„Náhodný výběr“ nebo „Opakování“ a vaše melodie 
budou podle druhu režimu přehrávány v různém 
pořadí. Vychutnejte si různorodé a jedinečné 
hudební zážitky po každém zapnutí přehrávače.

AUDIO-IN (3,5 mm)

Stačí jedno snadné připojení a můžete si vychutnat 
svou hudbu u přenosných zařízení a počítačů. Stačí 
zapojit zařízení do portu AUDIO-IN (3,5 mm) na 
přístroji Philips. U počítačů se obvykle k připojení 
využívá výstup pro sluchátka. Jakmile je připojení 
navázáno, můžete si přímo vychutnat celou svou 
hudební sbírku prostřednictvím sady vynikajících 
reproduktorů. Značka Philips jednoduše přináší lepší 
zvuk.
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Specifikace
Přehrávání zvuku
• Typ zavádění: Na horní straně
• Média pro přehrávání: CD, CD-R, CD-RW
• Režimy přehrávání disků: Rychlý posun vpřed/zpět, 

Vyhledávání stopy: další/předchozí, Funkce Repeat 
Play (opakované přehrávání), Přehrávání 
náhodného výběru

• programovatelné skladby: 20

Tuner/příjem/vysílání
• DAB/DAB+: Informační displej, Nabídka, Smart 

Scan
• Pásma tuneru: FM stereo
• Systém RDS: Typ programu, Radio Text, Název 

stanice
• Typ antény: Teleskopická

Zvuk
• Výstupní výkon (RMS): 2 X 1 W
• Vylepšení zvuku: Dynamic Bass Boost
• Zvukový systém: Stereo
• Průměr reproduktoru: 3"
• Ovládání hlasitosti: otočný

Reproduktory
• Vestavěné reproduktory: 2

Pohodlí
• Typ displeje: LCD

Možnosti připojení
• Stereofonní linkový vstup 3,5 mm: (AUDIO IN)

Spotřeba
• Typ baterie: LR14
• Napětí baterie: 1,5 V
• Počet baterií: 6
• Napájení ze sítě: 220 V–240 V

Příslušenství
• Napájecí kabel: Ano
• Záruka: Záruční list
• Uživatelská příručka: Ano

Rozměry
• Rozměry balení (Š x V x H): 326 x 275 x 158 mm
• Rozměry výrobku (Š x V x H): 

300 x 240 x 133 mm
• Hmotnost: 2 kg
• Hmotnost včetně balení: 2,4 kg
•

Datum vydání 2019-08-19

Verze: 1.0.4

12 NC: 8670 001 19786
EAN: 48 95185 60352 0

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování. 
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips 
N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com

Přednosti
CD Soundmachine
Příjem v systému DAB CD

http://www.philips.com

