
 

 

Philips
CD-heliaparaat 
dünaamiline 
bassivõimendiga

DAB
CD-

AZB500B
Nautige muusikat kõikjal, 

kuhu lähete
Võtke võimas heli endaga alati kaasa, kasutades seda kaasaskantavat stereosüsteemi, mis 
on varustatud DAB-, FM-raadio ja erinevat tüüpi CD-de toega

Parim kuulamiselamus
• DAB+, DAB ja FM võimaldavad täielikku raadioelamust
• CD, CD-R-i ja CD-RW esitamine

Lihtne kasutada
• 20 muusikapala programmeerimine CD-lt
• CD juhuesitus/kordus muusika kohandatud nautimiseks
• Helisisend kaasaskantavates seadmetes oleva muusika hõlpsaks esitamiseks

Külluslik ja selge heli
• Dünaamiline bassivõimendi sügava ja dramaatilise heli jaoks



 DAB+, DAB ja FM
DAB+/DAB digitaalraadio on FM-analoogedastust 
täiendav uus raadiolevilahendus maapealsete saatjate 
võrgustiku teel. See pakub kuulajaile rohkem valikuid 
ja teavet selge, raginateta ja puhta helikvaliteediga. 
Selle tehnoloogiaga saab vastuvõtja võtta vastu 
tugevaimat leitud signaali. DAB+ või DAB 
digitaaljaamade korral ei pea te jätma meelde 
sagedusi, sest jaamad leitakse jaama nime alusel, et te 
ei peaks raadiot teel olles uuesti häälestama.

Dünaamiline bassivõimendi

Dünaamiline bassivõimendi võimendab 
muusikaelamust, rõhutades muusika 
bassikomponenti kõigil helitugevustel vaid 
nupuvajutusega. Väikese helitugevuse korral kaob 
madalaima sagedusega bassiheli. Selle probleemi 
kõrvaldamiseks võite lülitada sisse dünaamilise 
bassivõimendi, et nautida ühtlast heli ka vaikselt 
muusikat kuulates.

CD juhuesitus/kordus

Juhuesituse/kordusega saate vältida igavust alati 
samas järjestuses muusika esitamisel. Lemmiklugude 
mängijasse laadimise järel peate vaid valima ühe 
režiimidest – juhuesituse või korduse – et teie 
muusika esitataks erinevas järjestuses. Nautige alati 
erinevat ja ainulaadset muusikaelamust.

Helisisend (3,5 mm)

Looge hõlpsasti ühendus ning nautige kogu oma 
kaasaskantavates seadmetes ja arvutis olevat 
muusikat. Lihtsalt ühendage oma seade Philipsi 
komplekti helisisendi (3,5 mm) porti. Arvutite puhul 
tehakse ühendus tavaliselt kõrvaklapiväljundist. Kui 
ühendus on loodud, saate kogu oma 
muusikakollektsiooni kuulata otse ülikvaliteetsetest 
kõlaritest. Philips pakub tõepoolest ju parimat heli!
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Esiletõstetud 
• Sisseehitatud kõlarid: 2 •
Heliesitus
• Laadija tüüp: Ülemine osa
• Esitatav andmekandja: CD-, CD-R, CD-RW
• Plaatide esitusrežiimid: Edasi- ja tagasikerimine, 

Järgmisele/eelmisele muusikapalale liikumine, 
Kordus, Juhuesitus

• Programmeeritavad muusikapalad: 20

Tuuner/Vastuvõtt/Ülekanne
• DAB/DAB+: Teabeekraan, Menüü, Nutikas 

skannimine
• Tuuneri sagedusribad: FM stereo
• RDS: Programmi tüüp, Raadio tekst, Jaama nimi
• Antenni tüüp: Teleskoop

Heli
• Väljundvõimsus (RMS): 2 × 1 W
• Heli täiustused: Dünaamiline bassivõimendi
• Helisüsteem: Stereo
• Kõlari läbimõõt: 3''
• Helitugevuse reguleerimine: Pööratav nupp

Kõlarid

Mugavus
• Ekraani tüüp: LCD

Ühenduvus
• 3,5 mm stereosisend: (HELISISEND)

Võimsus
• Aku tüüp: LR14
• Aku pinge: 1,5 V
• Patareide arv: 6
• Toiteallikas: 220–240 V

Tarvikud
• Toitejuhe
• Garantii: Garantiileht
• Kasutusjuhend

Mõõtmed
• Pakendi mõõtmed (L x K x S): 

326 x 275 x 158 mm
• Toote mõõtmed (L x K x S): 300 x 240 x 133 mm
• Kaal: 2 kg
• Kaal (koos pakendiga): 2,4 kg
Väljalaske kuupäev  
2019-07-09

Versioon: 1.0.4

12 NC: 8670 001 19786
EAN: 04 89518 56035 20

© 2019 Firma Koninklijke Philips N.V.
Kõik õigused kaitstud

Spetsifikatsioone võib muuta ette teatamata 
Kaubamärgid kuuluvad firmale Koninklijke Philips N.V. 
või vastavatele omanikele.

www.philips.com

Spetsifikatsioon
CD Soundmachine
DAB CD-

http://www.philips.com

