
 

 

Philips
CD Soundmachine cu 
Dynamic Bass Boost

• MP3

AZ1538
Redare MP3-CD

Cu acest aparat nu veţi mai trece neobservat. Este un player portabil MP3-CD care 
suportă atât CD-urile obişnuite, cât şi mini CD-urile. De asemenea, este dotat cu un tuner 
digital şi dispune de o putere audio incredibilă.

Experienţa ta completa MP3-CD
• 10 ore de muzică MP3-CD
• Compatibil MP3-CD, CD-R/RW

Ușor de utilizat și de controlat
• Tuner digital, posturi presetate
• Afișaj LCD multi-funcţional
• Telecomandă ergonomică
• Tastatură ușor de accesat pt. selectarea pieselor sau posturilor radio

Sunet impresionant
• Dynamic Bass Boost pentru bas profund și dramatic



 10 ore de muzică MP3-CD
MP3 înseamnă "MPEG 1 Audio layer-3". MP3 este o 
tehnologie revoluţionară prin care fișierele audio 
mari sunt comprimate de 10 ori fără o scădere 
simţitoare a calităţii audio. MP3 a devenit formatul 
standard de compresie audio utilizat pe Web, 
permiţând transferul rapid și ușor al fișierelor audio.

Compatibil MP3-CD, CD-R/RW
Compatibil MP3-CD, CD-R/RW

Tuner digital, posturi presetate
Tuner digital, posturi presetate

Afișaj LCD multi-funcţional
Afișaj LCD multi-funcţional

Telecomandă ergonomică
Telecomandă ergonomică

Tastatură Easy Access
Tastatura ușor de accesat este realizată în stilul 
numeric al unui telefon, fiind un instrument simplu și 
comod pentru selectarea pieselor de pe CD, a 
posturilor radio sau pentru reglarea posturilor. 
Poziţionate convenabil, în partea frontală a 
aparatului, cele 10 taste fac din selectare și 
programare operaţii simple, comandate de atingerea 
unui singur buton. Pentru a selecta o anumită piesă 
sau un anumit post prestabilit, formaţi numărul piesei 
sau numărul prestabilit al postului, utilizând tastatura. 
Recepţionaţi postul de radio favorit tastându-i 
frecvenţa. Tastatura ușor accesibilă vă ajută să 
selectaţi o anumită piesă, un post prestabilit sau să 
recepţionaţi postul de radio favorit.

Dynamic Bass Boost
Dynamic Bass Boost optimizează frecvenţele joase în 
funcţie de volum, prin simpla apăsare a unui buton. 
De obicei, frecvenţele joase ale basului se pierd când 
volumul este diminuat. Pentru a contracara acest 
efect, funcţia Dynamic Bass Boost amplifică nivelul 
basului, pentru ca dumneavoastră să vă puteţi bucura 
de un sunet consistent chiar și atunci când reduceţi 
volumul.
AZ1538/00C

Repere
• Mărci de tunere: FM, LW, MW
Sunet
• Tipuri de boxe: Sistem de boxe Bass Reflex
• Putere de ieșire (RMS): 2X2W
• Caracteristici superioare sunet: Dynamic Bass 

Boost
• Sistem audio: Stereo
• Diametru difuzor: 4"
• Controlul volumului: Control volum codor/rotativ

Boxe
• Difuzoare încorporate: 2
• Finisaj: Metalic
• Tipuri de boxe: Boxe

Redare audio
• Medii de redare: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
• Moduri redare disc: Derulare înainte/înapoi, 

Căutare melodie următoare/anterioară, Repetare 
redare, Redare aleatorie

• Tip încărcător: Tabel de pagini
• melodii programabile: 20

Tuner/Recepţie/Transmisie
• Antenă: Antenă AM, Antenă FM
• Reglare automată digitală
• Setări prestabilite staţie: 40

Conectivitate
• Căști: 3,5 mm

Comoditate
• Număr de cifre pe ecran: 9
• Tip ecran: LCD

Accesorii
• Accesorii incluse: Cablu de alimentare CA, Manual 

de utilizare, Certificat de garanţie
• Telecomandă: 14 taste

Dimensiuni
• Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 

475 x 211 x 260 mm
• Dimensiuni produs (L x Î x A): 

405 x 162 x 232 mm
• Greutate: 3,2 kg
• Greutate cu ambalaj inclus: 3,9 kg

Alimentare
• Tip baterie: LR14
• Tensiune baterie: 1,5 V
• Sursă de alimentare principală
• Număr de baterii: 6
•
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