
 

 

Philips
CD Soundmachine

• USB
• Dijital istasyon ayarı

AZ1850
Mükemmel taşınabilir ses

Philips CD Soundmachine ile dijital ortamdaki en sevdiğiniz şarkıları istediğiniz yerde, 
istediğiniz zaman portatif müzik çalarınızdan özgürce, üstelik de güçlü bir sesle 
dinleyebilirsiniz.

Birden fazla kaynaktan müziğin keyfini çıkarın
• MP3/WMA müzik çalma için doğrudan USB
• MP3/WMA-CD, CD ve CD-RW çalın
• Daha fazla rahatlık için istasyon ayarlı dijital radyo
• Tașınabilir müzik çalma için MP3 Link

Duyabileceğiniz ve hissedebileceğiniz en güçlü ses
• Bas Refleks Hoparlör Sistemi, güçlü ve daha derin bas sesler verir
• Daha derin ve etkili bir ses için Dinamik Bas Kuvvetlendirme
• 2W RMS toplam çıkıș gücü

Kullanım kolaylığı
• Daha fazla rahatlık sağlayan kullanıșlı uzaktan kumanda
• Daha fazla kișisel müzik keyfi için stereo kulaklık jakı
• En sevdiğiniz müzikle uykuya dalmak için kapanma zamanlayıcısı



 USB Giriși

USB Direct moduyla, USB cihazınızı doğrudan 
Philips cihazınızın USB portuna bağladığınızda 
dijital müziğiniz doğrudan Philips cihazınızdan 
çalınır.

MP3/WMA-CD, CD ve CD-RW çalın

Ses sıkıștırma teknolojisi, ses kalitelerini 
düșürmeden büyük dijital müzik dosyalarının 
boyut olarak 10 kata kadar küçültülmesine 
olanak verir. MP3 veya WMA, Philips 
oynatıcınızda dijital müzik dünyasının keyfini 
çıkarmanıza olanak veren sıkıștırma 
formatlarından ikisidir. Internet'teki yetkili 
müzik sitelerinden MP3 veya WMA șarkılar 
indirin veya ses CD'lerinizi dönüștürerek kendi 
MP3 veya WMA müzik dosyalarınızı olușturun 
ve bunları cihazınıza aktarın.

Bas Refleks Hoparlör Sistemi

Bas Refleks Hoparlör Sistemi, kompakt 
hoparlör kutusu sistemiyle derin bas sesler 

verir. Sistemin düșük frekanslı seslerdeki 
kaybını azaltmak için woofer'la akustik olarak 
hizalanmıș ek bas borusuyla geleneksel 
hoparlör kutusu sistemlerinden ayrılır. Sonuçta 
daha az bozulma ile daha derin, kontrollü bir 
bas elde edilir. Sistem, geleneksel woofer'lar 
gibi, bas borusunun içindeki hava kütlesini 
titreștirerek çalıșır. Woofer'ın tepkisiyle 
birleșince, sistemdeki düșük frekanslı sesler 
güçlenerek derin baslara yeni bir boyut 
kazandırır.

Kullanıșlı uzaktan kumanda

Parmaklarınızın ucuna kullanım kolaylığını 
getiren uzaktan kumandayla tek yapmanız 
sırtınızı yaslamak ve keyfinize bakmak.

Stereo kulaklık jakı
Daha kișisel bir deneyim için bu Philips radyoya 
kendi kulaklığınızı bağlayın. Kulaklıklarınızı 
oynatıcıya bağlayarak, bașkalarını rahatsız 
etmeden en sevdiğiniz filmleri ve müzikleri 
mükemmel ses kalitesiyle dinleyebilirsiniz.

Dinamik Bas Kuvvetlendirme

Dinamik Bas Kuvvetlendirme, tek bir düğmeye 
basılmasıyla, alçaktan yükseğe ses ayarları 
içinde müziğin bas içeriğini güçlendirerek 
müzikten aldığınız keyfi en üst düzeye çıkarır. 
Ses düzeyi düșürüldüğünde çoğunlukla alt bas 

frekansları kaybolur. Buna önlem olarak bas 
düzeyini kuvvetlendirmek için Dinamik Bas 
Kuvvetlendirme açılabilir, böylece ses düzeyini 
azalttığınız halde dengeli bir sesin tadını 
çıkartabilirsiniz.

2W RMS

Bu sistemde 2W RMS toplam çıkıș gücü 
bulunmaktadır. RMS, Root Mean Square 
(Ortalama Karekök) teriminin kısaltması olup, 
ses gücünün ya da doğru ifadeyle bir ses 
amplifikatöründen hoparlöre iletilen elektrik 
gücünün watt cinsinden değerini verir. 
Hoparlöre iletilen elektrik gücünün miktarı ve 
yoğunluğu, üretilen ses gücünü belirler. Watt 
değeri ne kadar yüksek olursa, hoparlörden 
çıkan ses gücü de o kadar yüksek olur.

İstasyonları ayarlı dijital radyo

Hafızaya almak istediğiniz radyoyu ayarlayın ve 
frekansı kaydetmek için hafızaya alma tușunu 
basılı tutun. Hafızaya alınan radyo istasyonları 
sayesinde her seferinde elle ayarlamadan, en 
sevdiğiniz radyo istasyonuna hızla 
erișebileceksiniz.
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Müzik çalma
• Oynatılabilen ortamlar: CD, CD-R, CD-RW, MP3-

CD, WMA-CD
• Disk çalma modları: hızlı ileri/geri, sonraki/önceki 

parça arama, tekrar/rasgele/program
• Doğrudan USB oynatma modları: hızlı ileri/hızlı 

geri, oynat/duraklat, önceki/sonraki, programlı 
oynatma, tekrarlama, rasgele çalma, durdurma

Bağlantı
• USB: USB ana bilgisayar
• Ses/Video çıkıșı: Kulaklık (3,5 mm)
• MP3 Link: 3,5 mm stereo hat giriși

Tuner/Alım/İletim
• Anten: FM anteni
• Radyo bantları: FM, MW
• İstasyon hafızaları: 40
• Tuner geliștirmesi: otomatik dijital istasyon ayarı

Ses
• Ses geliștirme: 2 kademeli Dinamik Bas 

Kuvvetlendirme, dijital ses kontrolü
• Ses sistemi: stereo
• Ses seviyesi kontrolü: döner (dijital)
• Çıkıș gücü: 2 x 1 W RMS

Hoparlörler
• Yerleșik hoparlör sayısı: 2

• Hoparlör güçlendirme: 2 kanallı bas refleks 
hoparlör

• Hoparlör ızgarası kaplaması: metal

Kullanılabilirlik
• Yükleyici tipi: üstten
• Ekran tipi: LCD ekran

Aksesuarlar
• Uzaktan kumanda
• Kablolar/Bağlantı: güç kablosu
• Kullanım Kılavuzu: birden fazla dil
• Garantili: Dünya Çapında Garanti kitapçığı

Boyutlar
• Brüt ağırlık: 4 kg
• Ambalaj derinliği: 198 mm
• Ambalaj yüksekliği: 310 mm
• Ambalaj genișliği: 468 mm
• Ağırlık: 3 kg
• Ana ünite derinliği: 270 mm
• Ana ünite yüksekliği: 170 mm
• Ana ünite genișliği: 435 mm

Güç
• Güç kaynağı: 220 - 240 V
• Pil sayısı: Ana set için 6 x LR20 (birlikte verilmez), 

Uzaktan Kumanda için 1x CR2025 (birlikte veril)
•
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