
 

Philips
CD Soundmachine

MP3

AZ1836B
Ripe seus CDs favoritos em MP3

Com o CD Soundmachine AZ1836, você agora pode converter seus CDs favoritos em 
músicas MP3 com o simples toque de um botão, sem precisar de um computador!

Música em MP3 na ponta dos dedos
• Gravação digital em MP3 com um toque, sem precisar de um computador!
• Curta músicas MP3/WMA diretamente de dispositivos USB portáteis
• Dez horas de músicas de CD de MP3 ou 20 horas de CD de WMA

Fácil de usar
• Sintonizador estéreo FM/MW
• Prático controle remoto
• Monitor LCD multifuncional
• Entrada para fone de ouvido estéreo
 



 Gravação em MP3 com um toque

Basta conectar o dispositivo de armazenamento em 
massa USB à porta USB do sistema de áudio Philips 
e iniciar a gravação de suas músicas favoritas de CDs 
no dispositivo USB ou MP3 player - com um único 
toque e sem precisar de um computador.

USB Direct para músicas MP3/WMA

Basta conectar o dispositivo à porta USB do seu 
sistema Hi-Fi Philips. Suas músicas digitais serão 
reproduzidas diretamente do dispositivo. Agora 
você pode compartilhar seus momentos favoritos 
com sua família e seus amigos.

Reprodução de CDs de MP3 ou WMA
MP3 é uma revolucionária tecnologia de compressão 
através da qual grandes arquivos de música digital 
podem ter seu tamanho reduzido em até dez vezes 
sem prejudicar radicalmente a qualidade do áudio. 
Um único CD pode armazenar até dez horas de 
música. O MP3 tornou-se o formato padrão de 
compressão de áudio, permitindo a transferência 
fácil e rápida de arquivos de áudio. O Windows 
Media Audio (WMA) é um formato digital de áudio 
de alta compressão da Microsoft que oferece ótima 
qualidade sonora para arquivos de música, reduzindo 
pela metade o consumo de espaço em disco e o 
tempo de download. Um único CD pode armazenar 
até 20 horas de músicas WMA de excelente 
qualidade, gravadas a 64 Kbps.
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Destaques

* Evite o uso prolongado do aparelho com volume superior a 85 
decibéis pois isto poderá prejudicar a sua audição.
• Alto-falantes internos: 2
Conectividade
• USB: Host USB
• Fone de ouvido: 3,5 mm

Reprodução de áudio
• Tipo de carregador: Parte superior
• Mídia de reprodução: CD, CD-R, CD-RW, CD de 

MP3, CD de WMA
• Faixas programáveis: 20
• Modos de reprodução de discos: Avanço/

retrocesso, Localizar próxima faixa/faixa anterior, 
Repetir reprodução, Reproduzir aleatoriamente 
(Shuffle)

Sintonizador/Recepção/Transmissão
• Faixas do sintonizador: FM, MW
• Antena: Antena FM

Som
• Potência de saída (RMS): 2X1,0 W
• Sistema de áudio: Estéreo
• Diâmetro do alto-falante: 3"
• Controle de volume: giratório

Alto-falantes

• Acabamento: Metal
• Tipos de alto-falantes: Alto-falantes

Praticidade
• Tipo de display: LCD

Alimentação
• Tipo de bateria: LR14
• Tensão da bateria: 1,5 V
• Alimentação
• Nº de pilhas: 6

Acessórios
• Acessórios inclusos: Cabo de alimentação AC, 

Manual do usuário, Certificado de garantia
• Controle remoto

Dimensões
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

397 x 169 x 246 mm
• Dimensões do produto (L x A x P): 

350 x 127 x 217 mm
• Peso: 2,11 kg
• Peso, incluindo embalagem: 2,88 kg kg
•
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