
 

 

Philips
Ηχοσύστημα με CD με 
Dynamic Bass Boost

• MP3

AZ1538
Αναπαραγωγή MP3-CD

Ένα φορητό CD για αναπαραγωγή MP3-CD κανονικού και μικρού μεγέθους. Με 
ψηφιακό ραδιόφωνο και μέγιστη ισχύ ήχου για να ακούγεστε παντού.

Η ολοκληρωμένη σας εμπειρία MP3-CD
• Μουσική MP3-CD για 10 ώρες
• Συμβατή με MP3-CD, CD-R/RW

Εύχρηστος και ακριβής έλεγχος
• Ψηφιακός συντονισμός με προεπιλογές
• Οθόνη LCD πολλών λειτουργιών
• Εύχρηστο τηλεχειριστήριο
• Πληκτρολόγιο εύκολης πρόσβασης για επιλογή κομματιών ή ραδιοφωνικών σταθμών

Εντυπωσιακός ήχος
• Δυναμική ενίσχυση μπάσων για βαθύ και πλούσιο ήχο



 Μουσική MP3-CD για 10 ώρες
Το MP3 αναλύεται σε "MPEG 1 Audio layer-3". Είναι 
μια επαναστατική τεχνολογία συμπίεσης, με την 
οποία μεγάλα ψηφιακά αρχεία μουσικής μπορούν 
να γίνουν έως και 10 φορές μικρότερα, χωρίς 
σημαντική μείωση της ποιότητας του ήχου. Το 
MP3 αποτελεί το τυπικό φορμά συμπίεσης ήχου 
που χρησιμοποιείται στο διαδίκτυο, παρέχοντας 
δυνατότητα γρήγορης και εύκολης μεταφοράς 
αρχείων ήχου.

Συμβατή με MP3-CD, CD-R/RW
Συμβατή με MP3-CD, CD-R/RW

Ψηφιακός συντονισμός με προεπιλογές
Ψηφιακός συντονισμός με προεπιλογές

Οθόνη LCD πολλών λειτουργιών
Οθόνη LCD πολλών λειτουργιών

Εύχρηστο τηλεχειριστήριο
Εύχρηστο τηλεχειριστήριο

Πληκτρολόγιο εύκολης πρόσβασης
Το πληκτρολόγιο εύκολης πρόσβασης διαθέτει 
ένα αριθμητικό πληκτρολόγιο όμοιο με αυτό των 
τηλεφώνων, το οποίο αποτελεί ένα απλό και 
εύχρηστο εργαλείο για την επιλογή κομματιών 
CD, προεπιλογών ραδιοφώνου ή συντονισμού σε 
ραδιοφωνικούς σταθμούς. Τα δέκα αριθμητικά 
πλήκτρα βρίσκονται στο μπροστινό μέρος της 
συσκευής για άνετο εντοπισμό και εύκολη επιλογή 
και προγραμματισμό με ένα πάτημα. Για εύκολη 
επιλογή ενός συγκεκριμένου κομματιού ή μιας 
προεπιλογής δέκτη, απλά πληκτρολογήστε τον 
αριθμό του κομματιού ή της προεπιλογής 
χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριο. Το 
πληκτρολόγιο εύκολης πρόσβασης σάς βοηθά να 
επιλέξετε ένα συγκεκριμένο κομμάτι, μια 
προεπιλογή δέκτη ή τον αγαπημένο σας 
ραδιοφωνικό σταθμό.

Dynamic Bass Boost
Η Δυναμική ενίσχυση μπάσων μεγιστοποιεί την 
μουσική απόλαυση, δίνοντας έμφαση στα μπάσα 
της μουσικής σε οποιοδήποτε επίπεδο έντασης - 
χαμηλό ή υψηλό – με το πάτημα ενός κουμπιού! Οι 
τελικές συχνότητες μπάσων συνήθως χάνονται 
όταν η ένταση είναι σε χαμηλό επίπεδο. Για να μη 
συμβαίνει αυτό, η Δυναμική ενίσχυση μπάσων 
μπορεί να εναλλαχθεί για ενίσχυση του επιπέδου 
των μπάσων, ώστε να απολαμβάνετε σταθερό ήχο 
ακόμα και όταν χαμηλώνετε την ένταση.
AZ1538/00C

Χαρακτηριστικά
• Αριθμός μπαταριών: 6
•

Ήχος
• Τύποι ηχείων: Σύστημα ηχείων με ανάκλαση 
μπάσων

• Ισχύς (RMS): 2x2W
• Ενίσχυση ήχου: Dynamic Bass Boost
• Σύστημα ήχου: Στερεοφωνικό
• Διάμετρος ηχείου: 4"
• Έλεγχος έντασης: Περιστ. κουμπί ελέγ. έντασης/
κωδικοπ.

Ηχεία
• Ενσωματωμένα ηχεία: 2
• Φινίρισμα: Μεταλλικό
• Τύποι ηχείων: Ηχεία

Αναπαραγωγή ήχου
• Μέσα αναπαραγωγής: CD, CD-R, CD-RW, MP3-

CD
• Λειτουργίες αναπαραγωγής δίσκων: Γρήγορη 
κίνηση εμπρός/πίσω, Αναζήτηση επόμενου/
προηγ. κομματιού, Επανάληψη αναπαραγωγής, 
Λειτουργία Shuffle

• Τύπος μονάδας τοποθέτησης: Επάνω
• Προγραμματιζόμενα κομμάτια: 20

Δέκτης/Λήψη/Μετάδοση
• Κεραία: Κεραία ΑΜ, Κεραία FM
• Αυτόματος ψηφιακός συντονισμός

• Προρυθμίσεις σταθμών: 40
• Ζώνες δέκτη: FM, LW, MW

Συνδεσιμότητα
• Ακουστικά: 3,5 χιλ.

Ευκολία
• Ψηφία οθόνης: 9
• Τύπος οθόνης: LCD

Αξεσουάρ
• Συμπεριλαμβανόμενα αξεσουάρ: Καλώδιο 
ρεύματος AC, Εγχειρίδιο χρήσεως, 
Πιστοποιητικό εγγύησης

• Τηλεχειριστήριο: 14 πλήκτρων

Διαστάσεις
• Διαστάσεις συσκευασίας (Π x Υ x Β): 

475 x 211 x 260 χιλ.
• Διαστάσεις προϊόντος (Π x Υ x Β): 

405 x 162 x 232 χιλ.
• Βάρος: 3,2 κ.
• Βάρος με την συσκευασία: 3,9 κ.

Ρεύμα
• Τύπος μπαταριών: LR14
• Tάση μπαταρίας: 1,5 V
• Τροφοδοσία ρεύματος: ναι
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