
 

 

Philips
ระบบเชื่อมต่อความบันเทิง

AZ1330D
แบ่งปันเสียงเพลง iPod 

ของคุณได้ทั้งที่บ้านหรือทุกที่
ปล่อยอิสระเสียงเพลง iPod ของคุณและเพลิดเพลินกับเสียงเพลงที่ดังยิ่งขึ้นด้วย Philips AZ1330D 
ซึ่งมีกำลังขับ 2x4W แบ่งปันเสียงเพลงของคุณและทำให้งานปาร์ตี้มีชีวิตชีวา หรือเพียงแค่วางแผ่น CD 
ลงบนถาดที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ในเครื่อง คุณก็จะสามารถเพลิดเพลินกับเสียงเพลงโปรดที่บ้านได้

เพลิดเพลินกับเสียงเพลงโปรดของคุณ
• เล่นและชาร์จ iPod
• เล่น MP3/WMA-CD, CD และ CD-RW
• ตั้งสถานีล่วงหน้าด้วยการจูนแบบดิจิตอล
ประสิทธิภาพดีเยี่ยมในขนาดที่กะทัดรัด
• ลำโพงแบบสะท้อนเสียงเบสให้เสียงที่มีพลัง หนักแน่น
• Dynamic Bass Boost ให้เสียงเบสที่หนักแน่นและชัดเจน
• กำลังขับทั้งหมด 2x4W RMS
ใช้งานง่าย
• ถาด CD ที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์เข้าถึงได้สะดวก
• การเลือกอัลบั้มจากเพลง MP3 และ WMA
• รีโมทคอนโทรลเดียวสำหรับระบบและ iPod



 เล่นและชาร์จ iPod
เพลิดเพลินไปกับเพลงโปรด MP3 
ของคุณไปในระหว่างที่ชาร์จ iPod! ตัวเชื่อมต่อซึ่งต่อ 
iPodของคุณเข้ากับระบบเชื่อมต่อความบันเทิงช่วยให้
คุณฟังเพลงที่คุณชื่นชอบในระบบเสียงที่ยอดเยี่ยมพร้
อมกับชาร์จ iPod ของคุณไปด้วย 
คุณจึงสามารถเพลิดเพลินกับเสียงเพลงโดยไม่ต้องกัง
วลว่าจะสิ้นเปลืองไฟแบตเตอรี่ของ iPod 
ใช้รีโมทคอนโทรลเพื่อนาวิเกต 
เลือกและเล่นเพลงที่เก็บไว้ใน iPod ของคุณ 
ระบบเชื่อมต่อความบันเทิงจะชาร์จ iPod 
ของคุณโดยอัตโนมัติในขณะที่เชื่อมต่อ
ระบบลำโพงแบบสะท้อนเสียงเบส
ระบบลำโพงแบบสะท้อนเสียงเบสให้เสียงที่ลึกจากระ
บบลำโพงขนาดกะทัดรัด 
ซึ่งแตกต่างจากระบบลำโพงทั่วไปโดยมีการเพิ่มท่อเสี
ยงเบสที่กำหนดเสียงให้เท่ากับวูฟเฟอร์เพื่อให้การโรย
ตัวของเสียงความถี่ต่ำของระบบมีความเหมาะสมที่สุด 
ผลลัพธ์ที่ได้คือเสียงเบสที่ควบคุมได้มากขึ้นและความ
ผิดเพี้ยนน้อยลง 
ระบบทำงานโดยการสั่นมวลอากาศในท่อเสียงเบสให้
สั่นสะเทือนคล้ายกับวูฟเฟอร์ทั่วไป 
ร่วมกับการตอบสนองของวูฟเฟอร์ 
ระบบจะขยายเสียงความถี่ต่ำโดยรวมเพื่อสร้างมิติใหม่
ของเสียงเบสที่หนักแน่น
Dynamic Bass Boost
Dynamic Bass Boost 
ช่วยเพิ่มความสุขในการฟังดนตรีของคุณให้มากขึ้น 
โดยเน้นเสียงเบสของดนตรีผ่านช่วงการตั้งค่าระดับเสี
ยงจากต่ำไปถึงสูงได้เพียงแค่กดปุ่ม! 
ตามปกติความถี่เสียงเบสระดับต่ำสุดจะหายไปเมื่อตั้ง
ไว้ที่ระดับต่ำ เพื่อแก้ไขลักษณะดังกล่าว สามารถเปิด 
Dynamic Bass Boost เพื่อเร่งระดับเสียงเบส 
ดังนั้นคุณจึงสามารถมีความสุขกับเสียงที่ไม่เปลี่ยนแป
ลงแม้จะลดระดับเสียงลงได้
ถาด CD ที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์
ถาด CD ที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์เข้าถึงได้สะดวก
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ไฮไลต์
• เสาอากาศ: เสาอากาศ FM
ใช้ร่วมกับ iPod ได้
• ใช้ร่วมกันได้: iPod, iPod mini, iPod nano, iPod 

พร้อมจอสี, iPod 5th Generation
การเล่นเสียง
• โหมดเล่นเพลงสำหรับแท่นวาง: การชาร์จ iPod, 

เล่นและหยุดชั่วคราว, 
เพลงถัดไปและเพลงก่อนหน้า, 
กรอเดินหน้าอย่างเร็วและกรอถอยหลัง

• ประเภทตัวโหลด: มอเตอร์, ถาด
• สื่อที่เล่นได้: WMA-CD, MP3-CD, CD, CD-R, CD-

RW
• โหมดเล่นแผ่น: กรอเดินหน้าอย่างเร็ว/กรอถอยหลัง, 

ค้นหาแทร็คถัดไป/ก่อนหน้า, การเล่นซ้ำ, 
การเล่นแบบสุ่ม

• เพลงที่ตั้งโปรแกรมได้: 20
เสียง
• กำลังขับ (RMS): 2x4 W
• ระบบเสียง: สเตอริโอ
• ประเภทลำโพง: ระบบลำโพงแบบสะท้อนเสียงเบส
• การเพิ่มคุณภาพเสียง: Dynamic Bass Boost
• เส้นผ่านศูนย์กลางของลำโพง: 3"
• การควบคุมระดับเสียง: หมุน
จูนเนอร์/เครื่องรับ/เครื่องส่ง
• คลื่นที่เครื่องรับวิทยุรับได้: FM, MW
• การจูนด้วยระบบดิจิตอลอัตโนมัติ
• สถานีที่ตั้งไว้ล่วงหน้า: 25

การเชื่อมต่อ
• Aux in
• หูฟัง: 3.5 มม.
สะดวกสบาย
• ประเภทจอภาพ: LCD
• แสงพื้นหลัง
• รีโมทคอนโทรล: อเนกประสงค์
กำลังไฟ
• แหล่งจ่ายไฟหลัก
• ประเภทแบตเตอรี่: LR20
• แรงดันแบตเตอรี่: 1.5 โวลต์
• จำนวนแบตเตอรี่: 6
อุปกรณ์เสริม
• อุปกรณ์เสริมที่มีให้: รีโมทคอนโทรล, 

สายสัญญาณเสียง, สายไฟ AC, คู่มือผู้ใช้, 
ใบรับประกัน

ขนาด
• ขนาดหีบห่อบรรจุ (กว้าง x สูง x ลึก): 

410 x 187 x 307 มม.
• ขนาดผลิตภัณฑ์ (กว้าง x สูง x ลึก): 

358.4 x 140.6 x 260 มม.
• น้ำหนัก: 2.22 กก.
• น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์: 3.15 กก.
•
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