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Nyt musikken uansett hvor du er

Takket være den slanke og bærbare utformingen til AZ1834 kan du lytte til 
favorittsamlingene dine med MP3-/WMA-musikk som er lagret på en bærbar 
musikkspiller, uten å bruke hodetelefon.

Nyt musikk fra flere kilder
• USB Direct for avspilling av musikk i MP3- og WMA-format
• Spiller av MP3/WMA-CD, CD og CD-RW

Fyldig og klar lyd
• Bassrefleks-høyttalersystem gir en kraftig, dypere bass
• Fulltonehøyttalere for omsluttende og dynamisk lyd

Lett å bruke
• FM/MB-tuner for en god radioopplevelse
• CD shuffle/gjenta for en personlig musikkopplevelse
• Linjeinngang-tilkobling for den bærbare musikkavspillingen



 USB Direct

Med USB Direct-modusen er det bare å koble 
USB-enheten til USB-porten på Philips-
enheten, så vil den digitale musikken spilles av 
direkte fra Philips-enheten.

Spiller av MP3/WMA-CD, CD og CD-
RW

Med teknologi for lydkomprimering kan store 
digitale musikkfiler reduseres opptil ti ganger i 
størrelse uten at lydkvaliteten reduseres 
nevneverdig. MP3 og WMA er to av 
komprimeringsformatene som gjør at du kan 
glede deg over en verden av digital musikk på 
Philips-spilleren din. Last ned MP3- eller 
WMA-låter fra autoriserte 
musikkwebområder på Internett, eller lag dine 
egne MP3- eller WMA-musikkfiler ved å rippe 
lyd-CDer og overføre dem til spilleren.

Bassrefleks-høyttalersystem

Bassrefleks-høyttalersystem gir en dyp 
bassopplevelse fra et kompakt 
høyttalersystem. I tillegg til basspipen skiller 
det seg fra et vanlig høyttalerkabinettsystem 
ved at det er akustisk justert etter wooferen 
for å forsterke gjengivelsen av de lave 
frekvensene. Resultatet er en dypere, 
kontrollert bass og mindre forvrengning. 
Systemet fungerer ved å la luftmassen 
resonnere i basspipen slik at det vibrerer som 
en vanlig woofer. I kombinasjon med 
responsen i høyttaleren forsterker systemet 
lavfrekvenslydene til en helt ny dimensjon av 
dyp bass.

Fulltonehøyttalere

De kompakte stereohøyttalerne gir 
kvalitetslyd med fulltone, og gjør at du kan lytte 
fritt. Gled deg over musikken når og hvor som 
helst med innebygde stereohøyttalere som gir 
anvendelighet og glede ved musikkavspillingen.

FM/MB-tuner

FM stereo/MB (AM)-tuner

CD shuffle/gjenta

Med funksjonen shuffle/gjenta slipper du å høre 
på musikk som spilles i samme rekkefølge hele 
tiden. Etter at du har lastet favorittsangene til 
spilleren, trenger du bare å velge én av 
modiene – shuffle eller gjenta for at låtene skal 
spilles av i forskjellig modusrekkefølge. Gled 
deg over en forskjellig og unik 
musikkopplevelse hver gang du kobler til 
spilleren.

Linje-inn-tilkobling
Med linjeinngang-tilkobling for MP3 får du 
direkte avspilling av MP3-innhold via 
lydsystemet. Ved å koble den bærbare MP3-
spilleren til lydsystemet med den innebygde 
linjeinngangsjack-kontakten kan du nyte flott 
lydkvalitet mens du spiller favorittmusikken din 
fra den bærbare MP3-spilleren.
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Tilkoblingsmuligheter
• USB: USB-vert
• MP3-kobling: 3,5 mm stereolinjeinngang

Lydavspilling
• Avspillingsmedier: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, 

WMA-CD
• Modi for plateavspilling: hurtig forover/bakover, 

neste/forrige, sporsøk, gjenta/shuffle/program

Tuner/mottak/overføring
• Tunerbånd: FM, MB
• Antenne: FM-antenne

Lyd
• Lydsystem: stereo
• Volumkontroll: dreies (analog)
• Utgangseffekt: 2 x 1 W RMS

Høyttalere
• Antall innebygde høyttalere: 2
• Høyttalergrillutførelse: metall

Anvendelighet
• Plateilegg: topp
• Skjermtype: LCD-display

Tilbehør
• Kabler/tilkobling: 3,5 mm stereolinjeinngangskabel, 

nettledning
• Andre: Brukerhåndbok
• Garanti: Garantisertifikat

Drift
• Batteritype: C-størrelse (LR14)
• Batterispenning: 1,5 V
• Antall batterier: 6
• Strømtype: AC-inngang

Mål
• Bruttovekt: 2,55 kg
• Emballasjedybde: 246 millimeter
• Emballasjehøyde: 169 millimeter
• Emballasjebredde: 397 millimeter
• Vekt: 1,9 kg
• Hovedenhetens dybde: 217 millimeter
• Hovedenhetens høyde: 127 millimeter
• Hovedenhetens bredde: 350 millimeter
•
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