
 

 

Philips
CD-s „zenegép” dinamikus 
mélyhangkiemeléssel

• MP3

AZ1538
MP3-CD lejátszás

Mikor ezt a készüléket viszi magával, ha a lépteit nem is, de a zenét minden bizonnyal 
hallani fogják. Hagyományos és kis méretű (MP3 és) CD-lemezek lejátszására alkalmas 
hordozható berendezés, digitális hangolóegységgel, kiemelkedő hangerővel.

Teljes MP3-CD élmény
• 10 órányi MP3-CD zene
• MP3-CD,CD-R/RW kompatibilis

Könnyű, precíz irányítás
• Digitális hangolás, tárolt állomások
• Többfunkciós LCD kijelző
• Kézreálló távvezérlő
• Könnyen kezelhető billentyűzet szám/állomások választásához

Meggyőző hang
• Dinamikus basszuskiemelés: mély, drámai hang



 10 órányi MP3-CD zene
Az MP3 az „MPEG 1 Audio layer-3” elnevezése. Az 
MP3 egy forradalmian új tömörítési technológia, 
amellyel hatalmas digitális zenei fájlok tizedakkora 
méretre csökkenthetők hangminőségük radikális 
romlása nélkül. Az MP3 vált a világhálón használt 
szabvány hangtömörítési formátummá, amely a 
hangfájlok könnyű és gyors átvitelét teszi lehetővé.
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Könnyen kezelhető billentyűzet
Ez egy telefonszerű numerikus billentyűzet, amely 
egyszerű és könnyen kezelhető eszköz a CD-számok 
és a behangolt állomások kiválasztásakor, a 
rádióállomásokra hangoláskor. A készülék elején jól 
elérhető helyen lévő tíz számgombbal a kiválasztás és 
beprogramozás egy gombnyomással végezhető. Egy 
konkrét műsorszám vagy egy beállított állomás 
kiválasztásához csak üsse be a műsorszám vagy az 
állomás számát. A frekvencia beírásával hangoljon rá 
kedvenc adójára. A Könnyen kezelhető billentyűzet 
segít egy konkrét műsorszám, egy beállított állomás 
vagy a kedvenc rádióállomás kiválasztásában.

Dinamikus basszuskiemelés
A Dinamikus basszuskiemelés maximálisra növeli a 
zenei élvezetet, hiszen egyetlen gombnyomással 
képes kiemelni a zene mélyhang tartalmát – 
bármilyen legyen is a hangerőbeállítás: mély vagy 
magas! A legalsó mélyhang frekvenciák rendszerint 
elvesznek a hangerő alacsony szintre állítása mellett. 
Ennek ellensúlyozására a Dinamikus basszuskiemelés 
beállítható a mély hangszintek kiemelésére, így Ön 
következetes hanghatást élvezhet a hangerő 
csökkentése esetén is.
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Fénypontok
• Elemek száma: 6
•

Hang
• Hangszóró típusok: Mélyreflexes 

hangszórórendszer
• kimenő teljesítmény (RMS): 2 X 2 W
• Hangkiemelés: Dinamikus basszuskiemelés
• Hangrendszer: Sztereó
• Hangszóró átmérő: 4"
• Hangerőszabályzó: Hangerőszabályzó forgó/

kódoló

Hangszórók
• Beépített hangszórók: 2
• Kidolgozás: Fém
• Hangszóró típusok: Hangszórók

Hanglejátszás
• Adathordozók lejátszása: CD, CD-R, CD-RW, 

MP3-CD
• Lemezlejátszási módok: Gyors előre/visszaugrás, 

Következő/előző műsorszám keresés, Lejátszás 
ismétlése, Véletlenszerű lejátszás

• Betöltő típus: Felső rész
• Programozható műsorszámok: 20

Hangolóegység/Vétel/Adás
• Antenna: AM antenna, FM antenna
• Automatikus digitális hangolás

• Állomásbeállítások: 40
• Hangolási sávok: FM, LW, MW

Csatlakoztathatóság
• fejhallgató: 3,5 mm-es

Kényelem
• Display Digits: 9
• Kijelző típusa: LCD

Tartozékok
• Mellékelt tartozékok: Váltakozó áramú hálózati 

kábel, Felhasználói kézikönyv, Garancialevél
• Távvezérlő: 14 gombos

Méretek
• Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 

475 x 211 x 260 mm
• Termék méretei (Sz x Ma x Mé): 

405 x 162 x 232 mm
• Tömeg: 3,2 kg
• Tömeg csomagolással együtt: 3,9 kg

Feszültség
• Akku típusa: LR14
• Telepfeszültség: 1,5 V
• Tápellátás
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