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AZ1834
Aprecie a música onde 

quer que vá
O design elegante e portátil do AZ1834 permite-lhe desfrutar das suas colecções de 
música MP3/WMA guardadas no seu leitor de música portátil sem utilizar auscultadores.

Desfrute da sua música a partir de diferentes fontes
• USB Directo para reprodução de música em MP3/WMA
• Reproduz CD MP3/WMA, CD e CD-RW

Som rico e cristalino
• Sistema de altifalantes de graves para graves poderosos e mais profundos
• Altifalantes de alcance total para som envolvente e dinâmico

Fácil de utilizar
• Sintonizador FM/MW para desfrutar de rádio
• Aleatório/repetição de CD para um entretenimento musical personalizado
• Entrada de linha para reprodução da sua música portátil



 USB Directo

Com o modo USB Directo, basta ligar o seu 
dispositivo USB à porta USB do seu dispositivo 
Philips e a música digital será reproduzida 
directamente a partir do dispositivo Philips.

Reproduz CD MP3/WMA, CD e CD-RW

A tecnologia de compressão de áudio permite 
reduzir o tamanho dos ficheiros de música 
digital grandes até 10 vezes, sem degradar 
radicalmente a sua qualidade de som. MP3 ou 
WMA são dois dos formatos de compressão 
que lhe permitem desfrutar de um mundo de 
música digital no seu leitor Philips. Transfira 
canções MP3 ou WMA de sites de música 
autorizados através da Internet ou crie a sua 
música, extraindo os seus CDs de áudio para 
ficheiros MP3 ou WMA e transferindo-os para 
o seu leitor.

Sistema de Altifalantes de Graves

O Sistema de Altifalantes de Graves 
proporciona uma experiência dos sons graves 
profunda a partir de um sistema de altifalantes 
compacto. Difere de um sistema de altifalantes 
convencional devido à adição de um tubo de 
graves alinhado acusticamente com o woofer 
para optimizar o desempenho das frequências 
baixas. O resultado são graves mais 
controlados e profundos, com menor 
distorção. O sistema funciona através da 
ressonância da massa de ar no tubo de graves 
para vibrar como um woofer convencional. 
Combinado com a resposta do woofer, o 
sistema expande todos os sons das baixas 
frequências para criar toda uma nova dimensão 
de graves profundos.

Altifalantes de alcance total

Os altifalantes estéreo compactos fornecem 
qualidade de som de alcance total e permitem-
lhe ouvir música livremente. Desfrute da 
música a qualquer altura, em qualquer lugar, 
com os altifalantes estéreo incorporados que 
lhe proporcionam a comodidade e o 
entretenimento da reprodução musical.

Sintonizador FM/MW

Sintonizador estéreo FM/MW (AM)

Aleatório/repetição de CD

A função "Aleatório/Repetição" ajuda-o a 
evitar o aborrecimento de ter de ouvir sempre 
a sua música pela mesma ordem. Depois de 
carregar as suas canções preferidas no leitor, 
basta-lhe seleccionar um dos modos - 
"Aleatório" ou "Repetição" - para que sejam 
reproduzidas em sequências diferentes. 
Desfrute de uma experiência musical diferente 
e única de cada vez que ligar o leitor.

Entrada de linha
A entrada de linha para MP3 permite a 
reprodução directa de conteúdos MP3 através 
do seu sistema de áudio. Basta ligar um leitor 
portátil de MP3 ao sistema de áudio através da 
entrada de linha incorporada e desfrutar de 
uma qualidade de som assombrosa, enquanto 
ouve as suas canções preferidas no leitor 
portátil de MP3.
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Conectividade
• USB: Anfitrião USB
• Ligação MP3: Entrada de linha estéreo 3,5 mm

Reprodução de áudio
• Suporte de reprodução: CD, CD-R, CD-RW, CD 

MP3, CD WMA
• Modos de reprodução de discos: avanço/

retrocesso rápido, procurar a faixa seguinte/
anterior, repetição/aleatório/programa

Sintonizador/recepção/transmissão
• Bandas do sintonizador: FM, MW
• Antena: Antena FM

Som
• Sistema de som: estéreo
• Controlo do volume: rotativo (analógico)
• Potência de saída: 2 x 1 W RMS

Altifalantes
• N.º de altifalantes incorporados: 2
• Acabamento da grelha do altifalante: metal

Funcionalidades
• Tipo de carregador: superior
• Tipo de visor: Visor LCD

Acessórios
• Cabos/ligação: Entrada de linha estéreo de 3,5 mm, 

cabo de alimentação
• Outros: Manual do utilizador
• Garantia: Certificado de garantia

Alimentação
• Tipo de pilhas: Tamanho C (LR14)
• Voltagem da pilha: 1,5 V
• Número de pilhas: 6
• Tipo de alimentação: Entrada de CA

Dimensões
• Peso bruto: 2,55 kg
• Profundidade da embalagem: 246 mm
• Altura da embalagem: 169 mm
• Largura da embalagem: 397 mm
• Peso: 1,9 kg
• Profundidade da unidade principal: 217 mm
• Altura da unidade principal: 127 mm
• Largura da unidade principal: 350 mm
•
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