
 

 

Philips
CD Soundmachine

Életformához illő kialakítású
MP3-CD
Fekete/ezüst

AZ1137
Élvezze a zenét, bárhová 

is megy!
Örömét lelheti az élet egyszerű dolgaiban, és átadhatja magát a kényelemnek. A karcsú 
és hordozható Philips CD Soundmachine egyszerűen kezelhető funkcióival tökéletes 
kényelemben élvezheti kedvenc MP3 zeneszámait.

Élvezze a több forrásból érkező zenéit
• MP3/WMA-CD, CD és CD-RW lemezek lejátszása
• MP3 Link a hordozható zene lejátszásához
• FFM/MW hangolóegység a rádióhallgatáshoz

Egyszerű használat
• 20 programozható CD szám
• Kezeli az írható és az újraírható CD-ket



 MP3/WMA-CD, CD és CD-RW lemezek 
lejátszása

A hangtömörítési eljárás a hangminőség radikális 
romlása nélkül teszi lehetővé nagy zenefájlok akár 
10-szeres tömörítését is. Az MP3 és WMA két olyan 
tömörítési formátum, amelyeknek köszönhetően 
megtapasztalhatja Philips lejátszóján a digitális zene 
világának előnyeit. Töltsön le hivatalos internetes 
oldalakról MP3 vagy WMA dalokat, vagy hozza létre 
saját MP3 vagy WMA zenefájljait az audio CD-k 
rippelésével (konvertálásával), és gondoskodjon a 
lejátszóra való átvitelükről.

MP3 Link

Az MP3-csatlakoztathatóság lehetővé teszi a 
hordozható médialejátszók MP3 tartalmának 
közvetlen lejátszását. Amellett, hogy a hangrendszer 

által biztosított kiváló minőségben élvezheti kedvenc 
zeneszámait, az MP3 összeköttetés különösen 
kényelmessé teszi mindezt azáltal, hogy elég az MP3 
lejátszót a hangrendszerbe helyeznie.

20 programozható CD szám
A CD programozható lejátszás funkció segítségével 
mindig olyan sorrendben hallgathatja meg felvételeit, 
amilyenben szeretné.

CD-R/RW kompatibilis
Az újraírható kompatibilis CD azt jelenti, hogy mind 
az írható (CD-R), mind az újraírható (CD-RW) 
lemezeket lejátszhatja az audiokészülékén. A CD-R 
lemezekre egyszer lehet felvenni, majd bármely CD 
lejátszón lejátszhatók, míg a CD-RW lemezekre 
felvétel készíthető, majd többször újraírható, és a 
kompatibilis audió-CD-lejátszókon lejátszható. A 
CD-RW kompatibilis lejátszók lézerfeje és CD 
dekóder áramköre úgy van kialakítva, hogy le tudja 
olvasni a különleges audió-CD-RW fázisváltós 
felvételréteget, így biztosítva, hogy Ön mindig le 
tudja játszani otthon készített lemezeit audió-CD-
rendszerén.

FM/MW hangolóegység

FM/MW (AM) sztereó hangolóegység
AZ1137/12

Műszaki adatok
Audiolejátszás
• Adathordozók lejátszása: MP3-CD, CD, CD-R, 

CD-RW, WMA-CD
• Lemezlejátszási módok: gyorskeresés előre/

visszafelé, következő/előző műsorszám keresése, 
ismétléses/véletlen sorrendű/programozott

Hangolóegység/Vétel/Adás
• Antenna: FM antenna
• Hangolási sávok: FM, MW

Hangzás
• Hangrendszer: sztereó
• Hangerőszabályzás: forgatógomb (analóg)
• Kimeneti teljesítmény: 2 x 1 W RMS

Hangszórók
• A beépített hangszórók száma: 2
• Hangszórórácsokkal ellátott kidolgozás: fém

Kényelem
• Kijelző típusa: LCD kijelző
• Kijelző számjegyek: 3
• Betöltő típusa: felső

Csatlakoztathatóság
• MP3 Link: 3,5 mm-es sztereó vonalbemenet

Tápellátás
• Elemtípus: C méretű (LR14)
• Elemfeszültség: 1,5 V
• Tápegység: 220 - 240 V
• Elemek száma: 6

Tartozékok
• Vezetékek/csatlakozás: 3,5 mm-es sztereó 

vonalbemeneti kábel, Hálózati tápkábel
• Felhasználói kézikönyv: Többnyelvű
• Garancia: A világ minden részére kiterjedő 

garanciafüzet

Méretek
• Bruttó tömeg: 2,4 kg
• Csomag mélysége: 139 mm
• Csomag magassága: 262 mm
• Csomag szélessége: 371 mm
• Tömeg: 1,9 kg
• Főegység mélysége: 236 mm
• Főegység magassága: 122 mm
• Főegység szélessége: 341 mm
•
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