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USB

AZ1880
Ciesz się wspaniałą muzyką

dzięki złączu USB i funkcji zgrywania płyt CD
Chcesz uwolnić ulubioną cyfrową muzykę z przenośnego odtwarzacza muzycznego i cieszyć się 

potężnym dźwiękiem? Dzięki odtwarzaczowi CD Philips AZ1880 ze złączem USB jest to możliwe! 

Urządzenie umożliwia również nagrywanie cyfrowych plików MP3 po naciśnięciu jednego przycisku — 

bez potrzeby użycia komputera.

Korzystaj z różnych źródeł ulubionej muzyki
• Możliwość bezpośredniego odtwarzania muzyki MP3/WMA z przenośnych urządzeń USB
• Odtwarzanie płyt MP3/WMA-CD, CD i CD-RW
• MP3 Link do odtwarzania muzyki z urządzeń przenośnych
• Cyfrowe strojenie w pamięci stacji

Łatwa obsługa
• Cyfrowe nagrywanie plików MP3 za jednym naciśnięciem przycisku — bez komputera
• Poręczny pilot zdalnego sterowania
• Stereofoniczne gniazdo słuchawkowe

Potężny dźwięk, który słyszysz i czujesz
• Zestaw głośników z systemem Bass Reflex zapewnia głęboki i potężny dźwięk
• Dynamiczne wzmocnienie basów zapewnia głębsze i silniejsze brzmienie niskich tonów



 Nagrywanie plików MP3 za 1 
dotknięciem
Wystarczy podłączyć urządzenie pamięci masowej 
USB lub do portu USB w zestawie audio firmy Philips 
i za jednym naciśnięciem przycisku — bez komputera 
— zacząć zgrywać ulubioną muzykę z płyt CD na 
urządzenie USB lub odtwarzacz MP3.

Bezpośrednie odtwarzanie plików MP3/
WMA przez USB
Wystarczy podłączyć urządzenie do portu USB w 
zestawie DVD firmy Philips, a muzyka będzie 
odtwarzana bezpośrednio z tego urządzenia. Możesz 
teraz podzielić się ulubionymi wspomnieniami z 
rodziną i przyjaciółmi.

Odtwarzanie płyt MP3/WMA-CD, CD i 
CD-RW
Technika automatycznej kompresji pozwala 10-
krotnie zmniejszyć rozmiar dużych plików 
muzycznych, nie tracąc prawie nic na jakości 
dźwięku. Odtwarzacz Philips umożliwia słuchanie 
muzyki cyfrowej w formacie MP3 i WMA. Pobierz 
utwory MP3 i WMA z autoryzowanych stron 
internetowych z muzyką albo zgraj płyty audio CD 
do plików MP3 lub WMA i przenieś je do 
odtwarzacza.

MP3 Link do przenośnej muzyki
MP3 Link umożliwia bezpośrednie odtwarzanie 
zawartości MP3 z przenośnych odtwarzaczy 
multimedialnych. Słuchanie muzyki w doskonałej 
jakości zapewnionej przez zestaw audio to zaledwie 
jedna z jego zalet. Złącze MP3 jest niezwykle 
wygodne – wystarczy podłączyć przenośny 
odtwarzacz MP3 do zestawu audio.

Zestaw głośników z systemem Bass 
Reflex
Głośniki z systemem Bass Reflex zapewniają głęboki 
bas. W odróżnieniu od tradycyjnych głośników 
posiadają dodatkowy przewód basowy akustycznie 
dostosowany do parametrów głośnika 
niskotonowego, który pozwala zoptymalizować 
spadek wzmocnienia niskiej częstotliwości, dzięki 
czemu uzyskujemy głębokie, kontrolowane tony 
niskie przy śladowych zniekształceniach. W 
połączeniu z czułością głośnika niskotonowego, 
ogólna częstotliwość tonów niskich rozszerza się, 
zapewniając całkowicie nowy wymiar głębokiego 
basu.
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Zalety
• Wbudowane głośniki: 2 •
Odtwarzanie dźwięku
• Odtwarzane nośniki: Płyta CD, CD-R, CD-RW, 

MP3-CD, WMA-CD
• Tryby odtwarzania płyt: Szybkie odtwarzanie do 

przodu/do tyłu, Przeszukiwanie nast./poprzed. 
albumu, Wyszukiwanie nast./poprzed. ścieżki, 
Odtwarzanie wielokrotne, Odtwarzanie w 
kolejności losowej

• liczba utworów do zaprogramowania: 40

Możliwości połączeń
• USB: Host USB
• Słuchawki: 3,5 mm
• Wejście liniowe stereo 3,5 mm: Złącze MP3

Tuner/Odbiór/Transmisja
• Antena: Antena zakresu UKF
• Pasma tunera: UKF, ŚR.
• Automatyczne dostrajanie cyfrowe
• Pamięć stacji: 40

Dźwięk
• Moc wyjściowa (RMS): 2 x 2,5 W
• Funkcje poprawy dźwięku: Dynamiczne 

wzmocnienie basów
• System dźwięku: Stereo
• Regulacja głośności: Zwiększanie/zmniejszanie 

głośności
• Typy głośników: System Bass Reflex

Głośniki

Udogodnienia
• Liczba wyświetlanych cyfr: 6
• Typ wyświetlacza: LCD
• Podświetlenie
• Kolor podświetlenia: Niebieski

Akcesoria
• Akcesoria w zestawie: Przewód stereo z wtykami 

3,5 mm, Instrukcja obsługi, Karta gwarancyjna
• Pilot zdalnego sterowania: 12 przycisków

Wymiary
• Wymiary produktu (szer. x wys. x gł.): 

451 x 214 x 132 mm
• Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 

561 x 275 x 159 mm
• Waga: 2,85 kg
• Waga wraz z opakowaniem: 3,5 kg

Zasilanie
• Rodzaj baterii/akumulatora: LR14
• Liczba baterii lub akumulatorów: 6
• Napięcie baterii: 1,5 V
• Zasilanie sieciowe: 220 V - 230 V

Nagrywanie dźwięku
• Nośnik nagrywania: Urządzenie USB
• Tryby nagrywania przez złącze USB: 

Natychmiastowe nagrywanie, Zaprogramowane 
utwory, Pojedyncza płyta, Pojedynczy utwór

• Źródła nagrywania przez złącze USB: Płyta CD
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