
 

Philips
Přístroj pro přehrávání CD 
disků

MP3

AZ1130
Vychutnejte si hudbu 

ve formátu MP3
Těšte se v životě z maličkostí a užívejte si pohodlí. S elegantním přenosným systémem 
AZ1130 si můžete dopřát svou oblíbenou hudbu MP3 s funkcemi, které vám usnadní 
život.

Užijte si oblíbenou hudbu z různých zdrojů
• Přehrávání formátu MP3-CD – přehrávání MP3 jako zvukového CD
• Kompatibilní s disky CD-R a CD-RW
• Stereofonní tuner VKV/SV

Snadné použití
• Multifunkční LCD displej
• Přehrávání CD náhodně/program/opakovaně
 



 Přehrávání formátu MP3-CD
Zkratka MP3 označuje formát „MPEG 1 Audio layer-
3“. Formát MP3 představuje revoluční kompresní 
technologii, s jejíž pomocí lze zmenšit velké soubory 
s digitálně zaznamenanou hudbou až 10krát, aniž by 
se významně snížila kvalita zvuku. Formát MP3 se stal 
standardním formátem komprese zvuku používaným 
na internetu, neboť umožňuje rychlý a snadný 
přenos souborů.

Kompatibilní s disky CD-R/RW
Kompatibilní audiosystém s disky CD-RW přehrává 
jak disky CD-R, tak přepisovatelné CD-RW. Na 
disky CD-R je možné nahrávat jen jednou a lze je 
přehrávat na libovolném CD přehrávači; disky CD-
RW můžete přepisovat vícekrát, ale přehrávat je 
můžete pouze na kompatibilních CD přehrávačích. 
Laserový paprsek a obvody dekodéru přehrávačů 
kompatibilních s disky CD-RW jsou speciálně 
zkonstruovány pro čtení speciální záznamové vrstvy 
disků CD-RW, která funguje na principu změny fáze. 
Tak je zajištěno, že na audiosystému pro přehrávání 
disků CD budete moci vždy přehrávat všechny doma 
nahrané disky.
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Přednosti
• Počet baterií: 6
•

Přehrávání zvuku
• Média pro přehrávání: CD, CD-R, CD-RW, MP3-

CD
• Režimy přehrávání disků: Rychlý posun vpřed/zpět, 

Vyhledávání stopy: další/předchozí, Funkce Repeat 
Play (opakované přehrávání), Náhodné přehrávání

• Typ zavádění: Horní
• programovatelné skladby: 20

Tuner/příjem/vysílání
• Anténa: Anténa VKV
• Pásma tuneru: VKV, SV

Zvuk
• Výstupní výkon (RMS): 2X1,0 W
• Zvukový systém: Stereo
• Průměr reproduktoru: 3"
• Ovládání hlasitosti: otočný

Reproduktory
• Vestavěné reproduktory: 2

• Povrchová úprava: Kov
• Typ reproduktorů: Reproduktory

Pohodlí
• Typ displeje: LCD

Příslušenství
• Dodávané příslušenství: Síťová šňůra, Uživatelský 

manuál, Záruční list

Rozměry
• Rozměry balení (Š x V x H): 416 x 200 x 287 mm
• Rozměry výrobku (Š x V x H): 

360 x 152 x 225 mm
• Hmotnost: 2,2 kg
• Hmotnost včetně balení: 2,8 kg

Spotřeba
• Typ baterie: LR14
• Napětí baterie: 1,5 V
• Napájení ze sítě: ano
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