
 

 

Philips
Bumbox CD

Praktyczna konstrukcja
MP3-CD
Czarno-srebrny

AZ1137
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.

Korzystaj z różnych źródeł ulubionej muzyki
• Odtwarzanie płyt MP3/WMA-CD, CD i CD-RW
• MP3 Link do odtwarzania muzyki z urządzeń przenośnych
• Tuner FM/MW — przyjemność słuchania

Wygodne użytkowanie
• Odtw. CD z funkcją program. 20 utworów
• Obsługa płyt CD-R i CD-RW



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

Technika automatycznej kompresji pozwala 10-
krotnie zmniejszyć rozmiar dużych plików 
muzycznych, nie tracąc prawie nic na jakości 
dźwięku. Odtwarzacz Philips umożliwia słuchanie 
muzyki cyfrowej w formacie MP3 i WMA. Pobierz 
utwory MP3 i WMA z autoryzowanych stron 
internetowych z muzyką albo zgraj płyty audio CD 
do plików MP3 lub WMA i przenieś je do 
odtwarzacza.

MP3 Link

MP3 Link umożliwia bezpośrednie odtwarzanie 
zawartości MP3 z przenośnych odtwarzaczy 
multimedialnych. Słuchanie muzyki w doskonałej 

jakości zapewnionej przez zestaw audio to zaledwie 
jedna z jego zalet. Złącze MP3 jest niezwykle 
wygodne – wystarczy podłączyć przenośny 
odtwarzacz MP3 do zestawu audio.

Odtw. CD z funkcją program. 20 
utworów
Funkcja programowania odtwarzania CD pozwala 
ustalić kolejność słuchania ulubionych utworów.

Obsługa płyt CD-R/RW
Kompatybilny z CD-RW oznacza, że w sprzęcie 
audio można odtwarzać płyty CD-R i CD-RW. CD-
R to płyty jednokrotnego zapisu, które można 
odtwarzać w dowolnym odtwarzaczu CD, podczas 
gdy CD-RW to płyty wielokrotnego zapisu i 
kasowania, które można odtwarzać tylko w 
kompatybilnych odtwarzaczach CD. Promień lasera i 
układ dekodera CD w odtwarzaczach 
kompatybilnych z CD-RW są specjalnie 
dostosowane do odczytu specjalnej warstwy, na 
której zapisana jest muzyka na płytach CD-RW, 
dzięki czemu na takim sprzęcie audio można 
odtwarzać płyty nagrane w domu.

Tuner FM/MW

Tuner stereo FM/MW (AM)
AZ1137/12

Dane techniczne
Odtwarzanie dźwięku
• Odtwarzane nośniki: MP3-CD, CD, CD-R, CD-

RW, WMA-CD
• 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
• Sposób ładowania: góra

Połączenia
• MP3 Link: Wejście liniowe stereo 3,5 mm

Moc
• Rodzaj baterii/akumulatora: Rozmiar C (LR14)
• Napięcie baterii: 1,5 V
• Źródło zasilania: 220–240 V
• Liczba baterii lub akumulatorów: 6

Akcesoria
• Przewody/podłączenie: Przewód stereo z wtykami 

3,5 mm, przewód zasilający
• Instrukcja obsługi: wielojęzyczna
• Gwarancja: Broszura ogólnoświatowej gwarancji

Wymiary
• Waga brutto: 2,4 kg
• Głębokość opakowania: 139 mm
• Wysokość opakowania: 262 mm
• Szerokość opakowania: 371 mm
• Waga: 1,9 kg
• Głębokość jednostki centralnej: 236 mm
• Wysokość jednostki centralnej: 122 mm
• Szerokość jednostki centralnej: 341 mm
•
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