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AZ1137
Vychutnajte si hudbu 

všade na cestách
Radujete sa v živote z jednoduchých a praktických vecí. Elegantný a prenosný prehrávač 
Philips CD Soundmachine vám vďaka ľahko použiteľným funkciám umožní vychutnať si 
obľúbenú hudbu vo formáte MP3.

Vychutnajte si svoju obľúbenú hudbu z rôznych zdrojov
• Prehrávanie MP3/WMA-CD, CD a CD-RW
• MP3 prepojenie pre prehrávanie prenosnej hudby
• FM/MW tuner pre príjemné počúvanie rozhlasu

Jednoduché používanie
• 20 naprogramovaných skladieb z disku CD
• Kompatibilný s nahrávateľnými a prepisovateľnými diskmi CD



 Prehrávanie MP3/WMA-CD, CD a CD-
RW

Technológia kompresie zvuku umožňuje, aby sa 
veľkosť veľkých súborov s digitálnou hudbou až 10-
násobne zmenšila bez radikálneho zníženia kvality 
zvuku. MP3 alebo WMA predstavujú dva z formátov 
kompresie, ktoré Vám umožnia vychutnávať si svet 
digitálnej hudby na prehrávači Philips. Prevezmite 
MP3 alebo WMA piesne z autorizovaných 
hudobných stránok na internete, prípadne vytvorte 
svoje vlastné hudobné súbory vo formáte MP3 alebo 
WMA tak, že skonvertujete svoje hudobné disky CD 
a prenesiete ich do prehrávača.

Funkcia MP3 Link

MP3 prepojenie umožňuje priame prehrávanie MP3 
súborov z prenosného prehrávača médií. Okrem 
toho, že vám umožní vychutnať si obľúbenú hudbu v 

špičkovej kvalite na vašom zvukovom systéme, 
prináša MP3 prepojenie aj výnimočne pohodlnú 
obsluhu, pretože stačí jednoducho pripojiť váš MP3 
prehrávač k zvukovému systému.

20 naprogramovaných skladieb z disku 
CD
Funkcia naprogramovaného prehrávania disku CD 
vám umožní vychutnať si vaše obľúbené skladby v 
požadovanom poradí.

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.

FM/MW tuner

FM/MW (AM) stereofónny tuner
AZ1137/12

Technické údaje
Prehrávanie zvuku
• Prehrávané médiá: MP3-CD, CD, CD-R, CD-RW, 

WMA-CD
• Režimy prehrávania disku: rýchlo dopredu/dozadu, 

vyhľadávanie ďalšej/predchádz. skladby, opakovať/
náhodne/program

Tuner/Príjem/Vysielanie
• Anténa: FM anténa
• Pásma tunera: FM, MW

Zvuk
• Zvukový systém: stereofónny
• Ovlád. hlasitosti: otočné (analógové)
• Výstupný výkon: 2 x 1 W RMS

Reproduktory
• Počet vstavaných reproduktorov: 2
• Povrchová úprava mriežok reproduktorov: kov

Vybavenie a vlastnosti
• Typ displeja: LCD displej
• Zobrazenie číslic: 3
• Typ vkladania: zvrchu

Pripojiteľnosť
• Funkcia MP3 Link: 3,5 mm stereo vstup

Príkon
• Typ batérie: Veľkosť C (LR14)
• Napätie batérie: 1,5 V
• Zdroj napájania: 220 - 240 V
• Počet batérií: 6

Príslušenstvo
• Káble/pripojenie: Kábel pre 3,5 mm stereofónny 

vstup, sieťový kábel
• Manuál používateľa: viacjazyčný
• Záruka: Celosvetovo platný záručný list

Rozmery
• Hmotnosť brutto: 2,4 kg
• Hĺbka balenia: 139 mm
• Výška balenia: 262 mm
• Šírka balenia: 371 mm
• Hmotnosť: 1,9 kg
• Hĺbka hlavnej jednotky: 236 mm
• Výška hlavnej jednotky: 122 mm
• Šírka hlavnej jednotky: 341 mm
•
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