
 

 

Philips
CD Soundmachine -soitin

USB
Digitaalinen viritys

AZ1850
Kunnon kannettavaa äänentoistoa

Philipsin CD Soundmachine vapauttaa digitaaliset suosikkikappaleesi kannettavasta 
soittimesta. Voit nauttia niistä tehokkaalla äänentoistolla missä ja milloin tahansa.

Kuuntele musiikkia eri lähteistä
• USB Direct MP3- ja WMA-musiikin toistoon
• MP3-/WMA-CD-, CD- ja CD-RW-toisto
• Digitaalisen virittimen muistipaikat lisäävät käyttömukavuutta
• MP3 Link toistaa musiikin kannettavista soittimista

Voimakas ääni, jonka kuulee ja tuntee
• Bassorefleksikaiutinjärjestelmän äänentoisto on tukeva
• Dynaaminen bassotehostus takaa syvän ja vaikuttavan äänen
• Kokonaislähtöteho 2 W RMS

Helppokäyttöinen
• Kätevä kaukosäädin lisää käyttömukavuutta
• Stereokuulokeliitäntä parempaa musiikkinautintoa varten
• Uniajastin antaa nukahtaa lempimusiikin ääneen



 USB Direct

USB Direct -tilan ansiosta voit toistaa 
digitaalista musiikkia suoraan Philips-laitteelta 
yksinkertaisesti liittämällä USB-laite USB-
porttiin.

MP3-/WMA-CD-, CD- ja CD-RW-toisto

Äänenpakkaustekniikka mahdollistaa suurten 
musiikkitiedostojen pakkaamisen 10 kertaa 
pienemmiksi äänenlaadun heikkenemättä 
merkittävästi. MP3- ja WMA-
pakkausformaattien ansiosta voit nauttia 
digitaalisesta musiikista Philips-soittimessa. 
Lataa MP3- tai WMA-kappaleita Internetin 
laillisilta musiikkisivuilta tai muunna CD-levyjesi 
parhaat palat MP3- tai WMA-
musiikkitiedostoiksi ja siirrä ne laitteeseesi.

Bassorefleksikaiutinjärjestelmä

Bassorefleksikaiutinjärjestelmän kompakti 
kaiutinkotelo tuottaa syvän bassoäänen. 

Kaiutinkotelojärjestelmä erottuu tavallisista 
kaiutinkoteloista Bass Pipen avulla. Se on 
sijoitettu bassokaiuttimeen nähden niin, että 
alataajuuksien toisto on optimaalinen. 
Tuloksena on syvempi ja hallitumpi bassoääni, 
jossa ilmenee vähemmän säröä. Ilmamassa 
resonoi Bass Pipessa ja synnyttää perinteisen 
bassokaiuttimen kaltaisen värinän. Kun tämä 
yhdistyy bassokaiuttimeen, matalat äänet 
saavat kokonaan uuden ulottuvuuden.

Kätevä kaukosäädin

Kätevän kaukosäätimen ansiosta voit 
rentoutua sohvallasi.

Stereokuulokeliitin
Liitä kuulokkeesi tähän Philips-laitteeseen, niin 
voit kuunnella musiikkia milloin haluat ja 
nauttia lempielokuvistasi tai -musiikistasi 
upealla äänenlaadulla häiritsemättä muita.

Dynamic Bass Boost -bassotehostus

Dynamic Bass Boost -toiminnon ansiosta 
kuuntelijat voivat nauttia ensiluokkaisesta 
bassotehostuksesta kaikilla 
äänenvoimakkuuksilla. Yksi painallus riittää! 
Kun äänenvoimakkuutta pienennetään, basson 
alataajuudet eivät yleensä toistu yhtä hyvin kuin 
suurilla äänenvoimakkuuksilla. Ongelma 

voidaan poistaa käyttämällä Dynamic Bass 
Boost -bassotehostusta. Näin kuuntelijat voivat 
nauttia tasaisen laadukkaasta äänentoistosta 
silloinkin, kun äänenvoimakkuus on pieni.

2 W RMS

Järjestelmän kokonaislähtöteho on 2 W RMS. 
RMS (Root Mean Square) on neliöllinen 
keskiarvo, jolla tavallisesti mitataan äänitehoa 
tai oikeastaan äänivahvistimesta kaiuttimeen 
siirrettävää tehoa, jota mitataan watteina. 
Kaiuttimeen siirretyn sähkövirran määrä ja sen 
herkkyys määrittää luodun äänitehon. Mitä 
korkeampi wattiarvo, sitä parempi kaiuttimen 
toistama ääniteho.

Digitaalinen viritin esiasetuksineen

Viritä asema, jonka haluat tallentaa 
pikavalintaan ja tallenna se pitämällä 
pikavalintapainiketta alhaalla. Tallennettujen 
pikavalintakanavien ansiosta voit valita 
suosikkikanavasi nopeasti virittämättä taajuutta 
joka kerta.
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Äänen toisto
• Toistomuodot: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, 

WMA-CD
• Levytoistotilat: pikahaku eteen/taaksepäin, 

seuraavan/edellisen kappaleen haku, jatkuva toisto/
sat.toisto/ohjelmointi

• USB Direct -toistotilat: pikakelaus eteen ja taakse, 
toisto/tauko, seuraava/edellinen, ohjelmoitu toisto, 
toisto, satunnaistoisto, pysäytys

Liitännät
• USB: USB Host -liitäntä
• Ääni-/videolähtö: Kuulokkeet (3,5 mm)
• MP3 Link: 3,5 mm:n linjatulo (stereo)

Viritin/vastaanotto/signaalinsiirto
• Antenni: FM-antenni
• Virittimen aaltoalueet: FM, MW
• Pikavalinnat: 40
• Virittimen parannukset: automaattinen 

digitaaliviritys

Ääni
• Äänenparannus: Dynamic Bass Boost (2 asetusta), 

digitaalinen äänensäätö
• Äänentoistojärjestelmä: stereo
• Äänenvoimakkuuden säätö: kierrettävä 

(digitaalinen)
• Lähtöteho: 2 x 1 W RMS

Kaiuttimet
• Sisäisten kaiuttimien määrä: 2
• Kaiutinparannukset: 2-suuntainen 

bassorefleksikaiutin
• Kaiutinritilöiden viimeistely: metalli

Käytön mukavuus
• Lataajan malli: päältä ladattava
• Näyttötyyppi: LCD-näyttö

Lisätarvikkeet
• Kaukosäädin
• Kaapelit/liitäntä: virtajohto
• Käyttöopas: monikielinen
• Takuu: Maailmanlaajuinen takuuvihko

Mitat
• Kokonaispaino: 4 kg
• Pakkauksen syvyys: 198 mm
• Pakkauksen korkeus: 310 mm
• Pakkauksen leveys: 468 mm
• Paino: 3 kg
• Päälaitteen syvyys: 270 mm
• Päälaitteen korkeus: 170 mm
• Päälaitteen leveys: 435 mm

Virta
• Virtalähde: 220–240 V
• Akkujen määrä: Päälaite: 6 x LR20 (lisävaruste), RC: 

1 x CR2025 (vakiovaruste)
•
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