
 

 

Philips
CD Soundmachine

Design som passar ditt sätt att leva

USB

AZ1837
Lyssna på musik var du än är

Praktisk design som passar ditt sätt att leva, njut av musik från olika källor som USB Direct, 
MP3-CD och radio.

Njut av musiken från olika källor
• Lyssna på MP3-/WMA-musik direkt från dina bärbara USB-enheter
• Lyssna på MP3/WMA-CD, CD och CD-RW
• MP3 Link för uppspelning av bärbar musik
• FM/MW-mottagare för radiounderhållning

Lättanvänd
• Blandad/upprepad uppspelning av CD för personlig musikunderhållning
• Programmerbar för 20 CD-spår



 USB Direct för MP3-/WMA-musik

Anslut bara enheten till USB-porten i Philips Hi-Fi-
system. Digital musik spelas upp direkt från enheten. 
Nu kan du dela dina favoriter med familj och vänner.

Lyssna på MP3/WMA-CD, CD och CD-
RW

Med ljudkomprimeringsteknik kan digitala musikfiler 
reduceras upp till 10 gånger i storlek utan att 
ljudkvaliteten radikalt försämras. MP3 och WMA är 
två av komprimeringsformaten med vilka du kan 
uppleva en hel värld av digital musik på din Philips-
spelare. Ladda ned MP3- eller WMA-låtar på 
musikwebbplatser på internet eller skapa dina egna 
MP3- eller WMA-musikfiler genom att rippa dina 
CD-skivor och överföra dem till spelaren.

MP3 Link

MP3 Link-anslutningen möjliggör direktuppspelning 
av MP3-innehåll från bärbara mediespelare. Du kan 
njuta av din favoritmusik med ljudsystemets 
enastående ljudkvalitet. Dessutom är MP3 Link också 
mycket praktiskt eftersom du bara behöver ansluta 
din bärbara MP3-spelare till ljudsystemet.

Blandad/upprepad uppspelning av CD

Med funktionen "blandad/upprepad uppspelning" 
tråkar du inte ut dig med att lyssna på musiken i 
samma ordning hela tiden. När du har överfört 
favoritlåtarna till spelaren behöver du bara välja ett 
av lägena "blandad", "programmerad" eller 
"upprepad" för att låtarna ska spelas i olika ordning. 
Njut av olika musikupplevelser varje gång du sätter 
igång spelaren.
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Specifikationer
Ljuduppspelning
• Uppspelningsmedia: CD, CD-R, CD-RW, MP3-

CD-skiva, WMA-CD
• Skivuppspelningslägen: snabbt framåt/bakåt, nästa/

föregående spårsökning, repetera/shuffle/program
• Uppspelningslägen för USB Direct: snabbspolning 

bakåt/framåt, föregående/nästa, programmerad 
uppspelning, shuffle

Anslutningar
• USB: USB-värd
• MP3 Link: 3,5 mm stereoanslutning

Mottagare/mottagning/sändning
• Radioband: FM, AM
• Antenn: FM-antenn

Ljud
• Ljudsystem: stereo
• Volymkontroll: ratt (analog)
• Uteffekt: 2 x 1 W RMS

Högtalare
• Antal inbyggda högtalare: 2
• Högtalargaller, finish: metall

Bekvämlighet
• typ av laddare: toppmatad
• Skärmtyp: LCD-display

Tillbehör
• Kablar/anslutning: 3,5 mm stereoanslutningskabel, 

nätkabel
• Övrigt: Bruksanvisning
• Garanti: Garanticertifikat

Effekt
• Batterityp: C-storlek (LR14)
• Batterispänning: 1,5 V
• Antal batterier: 6
• Strömtyp: AC-ingång

Mått
• Bruttovikt: 2,4 kg
• Pakethöjd: 139 mm
• Paketbredd: 262 mm
• Paketbredd: 371 mm
• Vikt: 1,8 kg
• Huvudenhet, djup: 236 mm
• Huvudenhet, höjd: 122 mm
• Huvudenhet, bredd: 341 mm
•
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