
 

 

Philips
CD Soundmachine

MP3

AZ1130
Savuraţi muzica MP3 preferată

Preferaţi lucrurile simple şi apreciaţi confortul. Cu AZ1130, un sistem suplu şi elegant, veţi 
putea asculta muzica MP3 preferată, beneficiind de funcţii utile şi accesibile.

Savuraţi muzica din diverse surse
• MP3-CD semnifică faptul că formatul MP3 este redat ca un CD normal.
• Compatibil cu CD-R și CD-RW
• Tuner stereo FM/MW

Ușor de utilizat
• Afișaj LCD multi-funcţional
• Amestecare/Programare/Repetare CD



 Redare MP3-CD
MP3 înseamnă "MPEG 1 Audio layer-3". MP3 este o 
tehnologie revoluţionară prin care fișierele audio 
mari sunt comprimate de 10 ori fără o scădere 
simţitoare a calităţii audio. MP3 a devenit formatul 
standard de compresie audio utilizat pe Web, 
permiţând transferul rapid și ușor al fișierelor audio.

Compatibil CD-R/RW
Compatibilitatea cu formatul CD-RW înseamnă că 
aparatul dvs. poate reda discuri atât în format CD-R, 
cât și CD-RW. Discurile CD-R pot fi înregistrate o 
singură dată și pot fi redate de orice player de CD-
uri, în timp ce discurile CD-RW pot fi înregistrate și 
reînregistrate de mai multe ori, și pot fi redate doar 
de playerele CD audio compatibile. Pickup-ul laser și 
circuitele de decodare pentru CD ale playerelor 
compatibile cu formatul CD-RW sunt create special 
pentru stratul de înregistrare cu schimbare de fază al 
CD-urilor audio speciale CD-RW, astfel încât să 
puteţi reda oricând discurile înregistrate acasă pe 
sistemul CD audio.

Tuner stereo FM/MW
Tuner stereo FM/MW

Afișaj LCD multi-funcţional
Afișaj LCD multi-funcţional

Amestecare/Programare/Repetare CD
Amestecare/Programare/Repetare CD
AZ1130/12

Repere
• Tipuri de boxe: Boxe
Redare audio
• Medii de redare: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
• Moduri redare disc: Derulare înainte/înapoi, 

Căutare melodie următoare/anterioară, Repetare 
redare, Redare aleatorie

• Tip încărcător: Tabel de pagini
• melodii programabile: 20

Tuner/Recepţie/Transmisie
• Antenă: Antenă FM
• Mărci de tunere: FM, MW

Sunet
• Putere de ieșire (RMS): 2X1,0W
• Sistem audio: Stereo
• Diametru difuzor: 3"
• Controlul volumului: rotativ

Boxe
• Difuzoare încorporate: 2
• Finisaj: Metalic

Comoditate
• Tip ecran: LCD

Accesorii
• Accesorii incluse: Cablu de alimentare CA, Manual 

de utilizare, Certificat de garanţie

Dimensiuni
• Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 

416 x 200 x 287 mm
• Dimensiuni produs (L x Î x A): 

360 x 152 x 225 mm
• Greutate: 2,2 kg
• Greutate cu ambalaj inclus: 2,8 kg

Alimentare
• Tip baterie: LR14
• Tensiune baterie: 1,5 V
• Sursă de alimentare principală
• Număr de baterii: 6
•
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