
 

 

Philips
Bumbox CD

Praktyczna konstrukcja
MP3-CD

AZ1133
Ciesz się muzyką — gdziekolwiek 

jesteś!
Czerpiesz przyjemność z prostych codziennych czynności i uwielbiasz wygodę. Dzięki 
łatwym w użyciu funkcjom elegancki i przenośny Bumbox CD firmy Philips dostarcza 
radości ze słuchania ulubionej muzyki w formacie MP3.

Wszystko czego potrzebujesz
• Odtwarzanie płyt MP3-CD, CD i CD-R/RW
• Tuner FM/MW — przyjemność słuchania

Wygodne użytkowanie
• Odtwarzanie CD losowe/wielokrotne, by lepiej cieszyć się muzyką
• Stereofoniczne gniazdo słuchawek pozwala dyskretnie słuchać muzyki



 Odtwarzanie płyt MP3-CD, CD i CD-R/
RW

MP3 to skrót od „MPEG 1 Audio layer-3”. MP3 to 
rewolucyjna technologia kompresji, dzięki której 
duże pliki muzyczne można 10-krotnie pomniejszyć, 
nie tracąc prawie nic na jakości dźwięku. Dzięki 
możliwości szybkiego i łatwego przesyłania dźwięku, 
format MP3 stał się standardowym sposobem 
kompresji dźwięku w Internecie.

Tuner FM/MW

Tuner stereo FM/MW (AM)

Odtwarzanie CD losowe/wielokrotne

Dzięki funkcji odtwarzania muzyki w kolejności 
losowej i powtarzania nie trzeba słuchać utworów 
wciąż w tej samej kolejności. Po wgraniu ulubionych 
utworów do odtwarzacza wszystko, co należy 
zrobić, to wybrać jeden z trybów — odtwarzanie w 
kolejności losowej („Shuffle”) lub powtarzanie 
(„Repeat”), aby odtwarzać utwory w różnej 
kolejności. Ciesz się nowym doświadczeniem 
słuchania muzyki za każdym razem, gdy korzystasz z 
odtwarzacza.

Stereofoniczne gniazdo słuchawek
Urządzenie firmy Philips jest wyposażone w 
dodatkowe złącze umożliwiające podłączenie 
słuchawek i bardziej osobiste przeżywanie muzyki. 
Teraz możesz słuchać muzyki, ciesząc się wspaniałym 
dźwiękiem ze świadomością, że nie przeszkadzasz 
innym.
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Zalety
• Sposób ładowania: góra •
Odtwarzanie dźwięku
• Odtwarzane nośniki: MP3-CD, CD, CD-R, CD-

RW
• Tryby odtwarzania płyt: szybkie odtwarzanie do 

przodu/do tyłu, wyszukiwanie następnej/
poprzedniej ścieżki, odtwarzanie wielokrotne/
losowe/zaprogramowane

Tuner/Odbiór/Transmisja
• Antena: Antena FM
• Pasma tunera: FM, ŚR.

Dźwięk
• System dźwięku: stereo
• Regulacja głośności: obrotowy (analogowy)
• Moc wyjściowa: 2 x 1 W RMS

Głośniki
• Liczba wbudowanych głośników: 2
• Wykończenie osłony głośnika: metal

Udogodnienia
• Typ wyświetlacza: Wyświetlacz LCD
• Liczba wyświetlanych cyfr: 3

Połączenia
• Wyjście audio/wideo: Gniazdo słuchawek 

(3,5 mm)

Moc
• Rodzaj baterii/akumulatora: Rozmiar C (LR14)
• Napięcie baterii: 1,5 V
• Liczba baterii lub akumulatorów: 6
• Rodzaj zasilania: Wejście AC

Akcesoria
• Przewody/podłączenie: przewód zasilający
• Inne: Instrukcja obsługi
• Gwarancja: Karta gwarancyjna

Wymiary
• Waga brutto: 2,55 kg
• Głębokość opakowania: 246 mm
• Wysokość opakowania: 169 mm
• Szerokość opakowania: 397 mm
• Waga: 1,9 kg
• Głębokość jednostki centralnej: 217 mm
• Wysokość jednostki centralnej: 127 mm
• Szerokość jednostki centralnej: 350 mm
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