
 

 

Philips
CD Soundmachine

Štýlový dizajn
CD, MP3-CD, USB, DAB+, FM

AZB1839
Vychutnávajte si svoju hudbu 

všade na cestách
Praktický štýlový dizajn – vychutnávajte si hudbu z rôznych zdrojov ako USB Direct, MP3-
CD, rádio.

Vychutnajte si hudbu z viacerých zdrojov
• DAB+, DAB a FM pre úplný zážitok z počúvania rádia
• USB Direct pre jednoduché prehrávanie hudby vo formáte MP3
• Prehrajte MP3-CD, CD a CD-R/RW

Jednoduché používanie
• CD náhodne/opakovať pre osobné potešenie z hudby
• 20 naprogramovaných skladieb z disku CD
• Praktické diaľkové ovládanie pre extra pohodlie



 CD náhodne/opakovať

Funkcia „náhodne/opakovať“ vás zbaví nudy pri 
počúvaní hudby prehrávanej neustále v rovnakom 
poradí. Po načítaní obľúbených skladieb do 
prehrávača stačí, ak si vyberiete jeden z režimov – 
„Náhodne“ alebo „Opakovať“ a melódie sa budú 
prehrávať v poradí podľa zvoleného režimu. Pri 
každom použití prehrávača si tak zabezpečíte nový a 
jedinečný hudobný zážitok.

DAB+, DAB a FM
Digitálne rádio s DAB+/DAB (Digitálne vysielanie 
zvuku) prevyšuje analógové FM vysielanie a je novým 
spôsobom rozhlasového vysielania cez sieť 
pozemných vysielačov. Poslucháčom poskytuje viac 
možností a informácii v čistej kvalite zvuku bez 
rušenia. Technológia umožňuje prijímaču, aby 
zafixoval najsilnejší nájdený signál. S digitálnymi 
stanicami DAB+ alebo DAB si nemusíte pamätať 
frekvencie a predvoľby sa ladia podľa názvu stanice.

Prehrajte MP3-CD, CD a CD-R/RW

MP3 označuje „MPEG 1 Audio layer-3“. Formát MP3 
je revolučná technológia kompresie, pri ktorej sa 
môžu veľké súbory s digitálnou hudbou až 10-
násobne zmenšiť bez radikálneho zníženia kvality 
zvuku. MP3 sa stal bežným formátom kompresie 
zvuku používaným na webe, ktorý umožňuje rýchly a 
jednoduchý prenos zvukových súborov.

USB Direct pre jednoduché prehrávanie 
hudby vo formáte MP3

Vďaka maximálnej prenosnosti súborov si môžete 
vychutnávať pohodlie a zábavu pri dostupnosti 
väčšieho množstva digitálnej hudby cez vstavané 
rozhranie USB Direct.
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Hlavné prvky
• Hmotnosť vrátane balenia: 2,3 kg
•

Prehrávanie zvuku
• Prehrávané médiá: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
• Režimy prehrávania disku: rýchlo dopredu/dozadu, 

vyhľadávanie ďalšej/predchádz. skladby, opakovať/
náhodne/program

• Režimy prehrávania cez USB Direct: rýchle 
vyhľ. dozadu/rýchle vyhľ. dopredu, 
predchádzajúce/nasledujúce, programované 
prehrávanie, režim náhodného prehrávania, 
opakovať

Pripojiteľnosť
• USB: USB hostiteľ
• Zvukový vstup (3,5 mm)

Tuner/Príjem/Vysielanie
• Pásma tunera: FM
• DAB/DAB+: Info displej, Ponuka
• Predvolené stanice: FM: 20, DAB: 20
• Zdokonalenie tunera: automatické digitálne ladenie
• Typ antény: Teleskopická

Zvuk
• Zvukový systém: stereofónny
• Ovlád. hlasitosti: otočné (analógové)
• Výstupný výkon: 2 x 1 W RMS

Reproduktory
• Počet vstavaných reproduktorov: 2
• Povrchová úprava mriežok reproduktorov: kov

Vybavenie a vlastnosti
• Typ displeja: LCD displej
• Typ vkladania: zvrchu

Príslušenstvo
• Káble/pripojenie: Adaptér AC/DC
• Záruka: Záručný list
• Diaľkové ovládanie
• Manuál používateľa

Príkon
• Typ batérie: Veľkosť C (LR14)
• Napätie batérie: 1,5 V
• Počet batérií: 6
• Typ napájania: 100 - 240 V

Rozmery
• Hĺbka balenia: 139 mm
• Výška balenia: 262 mm
• Šírka balenia: 371 mm
• Hĺbka hlavnej jednotky: 236 mm
• Výška hlavnej jednotky: 122 mm
• Šírka hlavnej jednotky: 341 mm
• Hmotnosť výrobku: 1,6 kg
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