
 

 

Philips
Bumbox CD

USB

AZ1627
Ciesz się dźwiękiem — gdziekolwiek jesteś!
dzięki złączu USB
Chcesz słuchać muzyki z przenośnego odtwarzacza bez użycia słuchawek? Podłącz 
odtwarzacz do złącza USB urządzenia AZ1627 i ciesz się swoją ulubioną cyfrową muzyką 
odtwarzaną przez głośniki o dużej mocy.

Korzystaj z różnych źródeł ulubionej muzyki
• Możliwość bezpośredniego odtwarzania muzyki MP3/WMA z przenośnych urządzeń USB
• Odtwarzanie płyt MP3/WMA-CD, CD i CD-RW
• Tuner stereo UKF/ŚR.
• MP3 Link do odtwarzania muzyki z urządzeń przenośnych

Łatwa obsługa
• Odtw. CD z funkcją program. 20 utworów
• Odtwarzanie CD los./zaprog./wielokrot.



 Bezpośrednie odtwarzanie plików MP3/
WMA przez USB
Wystarczy podłączyć urządzenie do portu USB w 
zestawie DVD firmy Philips, a muzyka będzie 
odtwarzana bezpośrednio z tego urządzenia. Możesz 
teraz podzielić się ulubionymi wspomnieniami z 
rodziną i przyjaciółmi.

MP3 Link do przenośnej muzyki
MP3 Link umożliwia bezpośrednie odtwarzanie 
zawartości MP3 z przenośnych odtwarzaczy 
multimedialnych. Słuchanie muzyki w doskonałej 
jakości zapewnionej przez zestaw audio to zaledwie 
jedna z jego zalet. Złącze MP3 jest niezwykle 
wygodne – wystarczy podłączyć przenośny 
odtwarzacz MP3 do zestawu audio.

Odtwarzanie płyt MP3/WMA-CD, CD i 
CD-RW
Technika automatycznej kompresji pozwala 10-
krotnie zmniejszyć rozmiar dużych plików 
muzycznych, nie tracąc prawie nic na jakości 
dźwięku. Odtwarzacz Philips umożliwia słuchanie 
muzyki cyfrowej w formacie MP3 i WMA. Pobierz 
utwory MP3 i WMA z autoryzowanych stron 
internetowych z muzyką albo zgraj płyty audio CD 
do plików MP3 lub WMA i przenieś je do 
odtwarzacza.

Odtwarzanie CD los./zaprog./wielokrot.
Dzięki funkcji odtwarzania muzyki w kolejności 
losowej, programowania i powtarzania nie trzeba 
słuchać utworów wciąż w tej samej kolejności. Po 
wgraniu ulubionych utworów do odtwarzacza 
wszystko, co należy zrobić, to wybrać jeden z 
trybów – odtwarzanie w kolejności losowej 
(„Shuffle”), programowanie („Program”) lub 
powtarzanie („Repeat”), aby odtwarzać utwory w 
różnej kolejności. Ciesz się nowym doświadczeniem 
słuchania muzyki za każdym razem, gdy korzystasz z 
odtwarzacza.
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Zalety
• Wejście liniowe stereo 3,5 mm: (Złącze MP3)
Dźwięk
• System dźwięku: Stereo
• Regulacja głośności: obrotowa
• Moc wyjściowa (RMS): 2x1 W
• Średnica głośnika: 7,5 cm

Odtwarzanie dźwięku
• Odtwarzane nośniki: Płyta CD, CD-R, CD-RW, 

MP3-CD, WMA-CD
• Tryby odtwarzania płyt: Szybkie odtwarzanie do 

przodu/do tyłu, Przeszukiwanie nast./poprzed. 
albumu, Wyszukiwanie nast./poprzed. ścieżki, 
Odtwarzanie wielokrotne, Odtwarzanie w 
kolejności losowej

• Sposób ładowania: Góra
• Liczba utworów do zaprogramowania: 20

Tuner/Odbiór/Transmisja
• Antena: Antena FM
• Pasma tunera: UKF Stereo, ŚR.

Możliwości połączeń
• USB: Host USB

Udogodnienia
• Liczba wyświetlanych cyfr: 3
• Typ wyświetlacza: LCD

Akcesoria
• Gwarancja
• Instrukcja obsługi: 16 języków
• Przewód zasilający: przewód zasilający

Wymiary
• Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 

378 x 265 x 165 mm
• Wymiary produktu (szer. x wys. x gł.): 

348 x 127 x 238 mm
• Waga: 1,8 kg
• Waga wraz z opakowaniem: 2,5 kg

Zasilanie
• Zasilanie sieciowe: 220 V - 230 V
• Rodzaj baterii/akumulatora: LR14
• Napięcie baterii: 1,5 V
• Liczba baterii lub akumulatorów: 6
•
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