
 

 

Philips
CD Soundmachine

MP3

AZ1130
Vychutnajte si vašu MP3 hudbu

Radujete sa v živote z jednoduchých vecí a máte radi pohodlie. Elegantný a prenosný 
rádiomagnetofón AZ1130 vám umožní vďaka ľahko použiteľným funkciám, aby ste si 
vychutnali svoju obľúbenú hudbu vo formáte MP3.

Užite si hudbu z iného zdroja
• Prehrávanie MP3-CD umožní disky MP3 prehrať ako normálny zvukový disk CD.
• Kompatibilný s nahrávateľnými a prepisovateľnými diskmi CD
• FM/MW stereofónny tuner

Jednoduché používanie
• Multifunkčný displej LCD
• CD náhodne/program/opakovať



 Prehrávanie MP3-CD
MP3 označuje „MPEG 1 Audio layer-3“.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.

Kompatibilný s CD-R/RW
Kompatibilný s prepisovateľnými CD znamená, že 
audio systém môže prehrávať nahrávateľné (CD-R) 
aj prepisovateľné (CD-RW) disky. CD-R sú 
jednorazovo nahrávateľné disky, ktoré možno 
prehrávať na ktoromkoľvek zvukovom prehrávači 
CD, zatiaľ čo disky CD-RW možno nahrávať a 
prepisovať viackrát a prehrávať len na 
kompatibilných zvukových prehrávačoch CD. 
Laserový snímač a sústava obvodov dekodéru CD 
prehrávačov CD-RW sú špeciálne určené na čítanie 
špeciálnych fázomenných nahrávacích vrstiev CD-
RW, čo umožňuje prehrávať doma nahrané disky na 
zvukovom systéme CD.
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Hlavné prvky
• Typy reproduktorov: Reproduktory
Prehrávanie zvuku
• Prehrávané médiá: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
• Režimy prehrávania disku: Rýchlo dopredu/dozadu, 

Vyhľadávanie ďalšej/predchádz. skladby, 
Zopakovať prehrávanie, Náhodné prehrávanie

• Typ zásobníka: Horná časť
• Programovateľné stopy: 20

Tuner/Príjem/Vysielanie
• Anténa: FM anténa
• Upevnenia tuneru: FM, MW

Zvuk
• Výstupný výkon (RMS): 2 X1,0W
• Zvukový systém: Stereofónny
• Priemer reproduktora: 3"
• Ovládanie hlasitosti: otočné

Reproduktory
• Vstavané reproduktory: 2
• Povrchová úprava: Kov

Vybavenie a vlastnosti
• Typ displeja: displej LCD

Príslušenstvo
• Zahrnuté príslušenstvo: Napájací kábel striedavého 

prúdu (AC), Manuál používateľa, Potvrdenie záruky

Rozmery
• Rozmery balenia (Š x V x H): 416 x 200 x 287 mm
• Rozmery produktu (Š x V x H): 

360 x 152 x 225 mm
• Hmotnosť: 2,2 kg
• Váha vrátane balenia: 2.8 kg

Príkon
• Typ batérie: LR14
• Napätie batérie: 1,5 V
• Napájanie zo siete: áno
• Počet batérií: 6
•
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