
 

 

Philips
Bumbox CD z 
dynamicznym 
wzmocnieniem tonów 
niskich

• MP3
• USB

AZ1816
Odtwarzaj cyfrową muzykę przez 

gniazdo USB Direct
Niewielka i przenośna konstrukcja modelu AZ1816 pozwala słuchać ulubionych kolekcji 
muzyki w plikach MP3/WMA z przenośnego odtwarzacza bez użycia słuchawek.

Niesamowite wrażenia dźwiękowe
• Możliwość bezpośredniego odtwarzania muzyki MP3/WMA z przenośnych urządzeń USB
• 10 godzin muzyki MP3-CD lub 20 godzin muzyki WMA-CD
• Tuner stereo UKF/ŚR.

Bogaty i czysty dźwięk
• Dynamiczne wzmocnienie basów zapewnia głębsze i silniejsze brzmienie niskich tonów

Łatwa obsługa
• Odtwarzanie CD los./zaprog./wielokrot.
• Wielofunkcyjny wyświetlacz LCD



 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.

Odtwarzacz płyt MP3-CD i WMA-CD
MP3 to rewolucyjna technologia kompresji, dzięki 
której duże pliki muzyczne można 10-krotnie 
pomniejszyć, nie tracąc prawie nic na jakości 
dźwięku. Na pojedynczej płycie CD można zapisać 
do 10 godzin muzyki. Dzięki możliwości szybkiego i 
łatwego przesyłania dźwięku, format MP3 stał się 
standardowym sposobem kompresji dźwięku. 
Windows Media Audio (WMA) to format kompresji 
dźwięku firmy Microsoft zapewniający świetną jakość 
dźwięku przy dwukrotnie zmniejszonej objętości 
pliku. Na jednej płycie CD można zapisać do 
20 godzin muzyki w formacie WMA nagranej z 
szybkością przesyłu 64 kb/s.

Dynamiczne wzmocnienie basów
Dynamiczne wzmocnienie tonów niskich (DBB) to 
robiące duże wrażenie uwydatnienie basów w 
nagraniu muzycznym w całym zakresie ustawień 
głośności — od niskiego do wysokiego — za jednym 
naciśnięciem przycisku! Ustawienie głośności na 
niskim poziomie powoduje zazwyczaj utratę dolnych 
niskotonowych częstotliwości dźwięku. Aby do tego 
nie dopuścić, można włączyć dynamiczne 
wzmocnienie basów, które pozwala słuchać pełnego 
dźwięku nawet po ściszeniu.
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Zalety
• USB: Host USB
Odtwarzanie dźwięku
• Sposób ładowania: Góra
• Odtwarzane nośniki: Płyta CD, CD-R, CD-RW, 

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

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

• Liczba utworów do zaprogramowania: 20

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

Dźwięk
• Moc wyjściowa (RMS): 2 x 1,0 W
• Funkcje poprawy dźwięku: Dynamiczne 

wzmocnienie basów
• System dźwięku: Stereo
• Średnica głośnika: 7,5 cm
• Regulacja głośności: obrotowa

Możliwości połączeń

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

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

Akcesoria
• Akcesoria w zestawie: Przewód zasilający sieciowy, 

Instrukcja obsługi, Karta gwarancyjna

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

377 x 200 x 262 mm
• Wymiary produktu (szer. x wys. x gł.): 

330 x 159 x 230 mm
• Waga: 1,8 kg
• Waga wraz z opakowaniem: 2,5 kg
•
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