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CD Soundmachine 
Dinamikus 
basszuskiemeléssel

DAB
CD

AZB500B
Élvezze a zenét, bárhová 

is megy!
A DAB-funkciót, FM-rádiót és többféle CD-lejátszási lehetőséget kínáló, hordozható 
sztereó rendszer segítségével erőteljes hangzást élvezhet, ha útközben zenét hallgat.

A hallgatás páratlan élménye
• DAB+, DAB és FM a tökéletes rádióhallgatás élményéért
• CD, CD-R és CD-RW lemezek lejátszása

Egyszerű használat
• 20 programozható CD szám
• CD kevert lejátszása/ismétlése a személyes zenei élményhez
• Audiobemenet a könnyű hordozható zenelejátszáshoz

Tiszta, részletgazdag hangzás
• Dinamikus basszuskiemelés: mély, drámai hang



 DAB+, DAB és FM
A DAB+/DAB digitális rádió (Digital Audio 
Broadcasting - digitális rádió-műsorszórás) az FM 
analóg adást felülmúlva újszerű rádiózást tesz 
lehetővé földi adók segítségével. Nagyobb választási 
lehetőséget biztosít a hallgatóknak, tiszta, 
zavarmentes hangot juttatva el hozzájuk. A 
technológia segítségével a vevőkészülék rááll a 
számára észlelhető legerősebb jelre. A DAB digitális 
állomásoknak köszönhetően nem kell többé 
megjegyezni a frekvenciákat: a készülékek hangolása 
állomásnév szerint történik, azaz nem kell többé 
útközben átállítgatni.

Dinamikus basszuskiemelés

A Dinamikus mélyhang-kiemelés maximálisra növeli 
a zenei élvezetet, hiszen egyetlen gombnyomással 
képes kiemelni a zene mélyhang-tartalmát – 
bármilyen legyen is a hangerő-beállítás: alacsony vagy 
magas! A legmélyebb frekvenciák rendszerint 
elvesznek a hangerő alacsony szintre állítása mellett. 
Ennek ellensúlyozására a Dinamikus mélyhang-
kiemelés beállítható a mély hangszintek kiemelésére, 
így Ön kiegyenlített hanghatást élvezhet a hangerő 
csökkentése esetén is.

CD: kevert/ismételt

A „Kevert / Ismétlés” funkció segítségével elfelejtheti 
a mindig ugyanabban a sorrendben történő lejátszás 
unalmát. Miután feltöltötte kedvenc számait a 
lejátszójára, csak válasszon a „Kevert” vagy 
„Ismétlés” módok közül, hogy változatosságot vigyen 
a lejátszás sorrendjébe. Ismerje meg az újszerű és 
egyedülálló zenei élményt, amely hatalmába keríti 
minden egyes zenehallgatás alkalmával.

AUDIO-IN bemenet (3,5 mm-es)

Egyetlen egyszerű csatlakoztatással élvezheti a 
hordozható készülékeken és a számítógépen tárolt 
összes zenefájlt. Csak csatlakoztassa a készüléket a 
Philips készüléken található AUDIO-IN (3,5 mm-es) 
porthoz. A számítógépek esetében a csatlakoztatás 
jellemzően a headset kimenetről történik. A 
csatlakoztatást követően közvetlenül élvezheti a 
teljes zenei kollekciót a kiváló minőségű 
hangsugárzókon. A Philips egyszerűen nyújt jobb 
hangminőséget.
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Műszaki adatok
Audiolejátszás
• Betöltő típusa: Felső rész
• Adathordozók lejátszása: CD, CD-R, CD-RW
• Lemezlejátszási módok: Gyorskeresés előre/

visszafelé, Következő/előző műsorszám keresése, 
Lejátszás ismétlése, Véletlenszerű lejátszás

• Programozható műsorszámok: 20

Hangolóegység/Vétel/Adás
• DAB/DAB+: Infó kijelző, Menü, Intelligens 

pásztázás
• Hangolási sávok: FM sztereó
• RDS: Programtípus, Rádiótext, Állomásnév
• Antennatípus: Teleszkópos

Hang
• Kimeneti teljesítmény (RMS): 2 x 1 W
• Hangzásjavítás: Dinamikus basszuskiemelés
• Hangrendszer: Sztereó
• Hangszóró átmérője: 3"
• Hangerőszabályzó: forgó

Hangszórók
• Beépített hangszórók: 2

Kényelem
• Kijelző típusa: LCD

Csatlakoztathatóság
• 3,5 mm-es sztereó vonalbemenet: (AUDIO IN)

Energiaellátás
• Akkumulátor típusa: LR14
• Feszültség: 1,5 V
• Elemek száma: 6
• Hálózati tápellátás: 220 V - 240 V

Tartozékok
• Hálózati tápkábel
• Jótállás: Garancialevél
• Felhasználói kézikönyv

Méretek
• Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 

326 x 275 x 158 mm
• Termék méretei (Sz x Ma x Mé): 

300 x 240 x 133 mm
• Tömeg: 2 kg
• Tömeg, a csomagolással együtt: 2,4 kg
•
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