
 

 

Philips
CD Soundmachine

• 5 W
• Convertire CD
• Acord digital

AZ1880
Savuraţi sunete moderne 

redate cu stil
Philips CD Soundmachine va elibera melodiile digitale preferate de pe playerul muzical 
portabil şi vă permite să vă bucuraţi de acestea cu un sunet puternic - oricând, oriunde. 
Dotat cu USB Direct şi înregistrare digitală MP3 cu 1 atingere - nu necesită PC.

Savuraţi muzica din diverse surse
• USB Direct pentru redarea muzicii MP3/WMA
• Redare MP3/WMA-CD, CD și CD-RW
• Legătură MP3 pentru redarea de muzică portabilă
• Reglare digitală cu presetări pentru mai mult confort

Ușor de utilizat
• Convertire CD pentru înregistrare digitală MP3, cu o singură apăsare
• Telecomandă ergonomică pentru mai mult conform
• Mufă pentru căști stereo pentru o audiţie muzicală superioară

Un sunet de calitate, puternic și fără distorsiuni
• Sistemul de boxe Bass Reflex oferă un sunet de bas puternic, mai profund
• Dynamic Bass Boost pentru bas profund și dramatic



 Convertire CD

Conectaţi dispozitivul USB de stocare în masă 
la portul USB de la sistemul audio Philips și 
începeţi înregistrarea muzicii dvs. preferate de 
pe CD-uri pe dispozitivul USB sau player-ul 
MP3 - printr-o simplă atingere și fără a avea 
nevoie de un computer.

USB Direct

Folosind modul USB Direct, puteţi selecta cu 
ușurinţă muzica de pe un dispozitiv USB și 
puteţi reda întregul conţinut. Este suficient să 
conectaţi dispozitivul USB pentru a reda 
muzica sau pentru a exporta conţinutul de pe 
dispozitiv.

Redare MP3/WMA-CD, CD și CD-RW

Tehnologia de compresie audio permite 
reducerea dimensiunii fișierelor mari digitale 

de muzică de până la 10 ori, fără o scădere 
simţitoare a calităţii audio. MP3 sau WMA sunt 
două din formatele de compresie care vă 
permit să vă bucuraţi de universul muzicii 
digitale pe playerul Philips. Descărcaţi melodii 
MP3 sau WMA de pe site-uri de muzică 
autorizate de pe Internet sau creaţi singuri 
fișiere de muzică MP3 sau WMA prin conversia 
CD-urilor audio, pe care apoi să le transferaţi 
pe player.

Legătură MP3

Conectivitatea prin legătură MP3 permite 
redarea directă a materialelor MP3 de pe 
playerele media portabile. Pe lângă avantajul 
ascultării muzicii dvs. preferate la calitatea 
superioară pusă la dispoziţie de sistemul audio, 
legătura MP3 este de asemenea extrem de 
comodă, deoarece tot ce trebuie să faceţi este 
să conectaţi playerul MP3 la sistemul audio.

Tuner digital, posturi presetate

Recepţionaţi postul pe care doriţi să îl 
presetaţi, apăsaţi și menţineţi apăsat butonul de 
presetare pentru memorarea frecvenţei. Cu 
posturile radio presetate care pot fi salvate, 
puteţi accesa rapid postul de radio preferat 

fără a trebui să căutaţi manual frecvenţele de 
fiecare dată.

Telecomandă ergonomică

Cu o telecomandă ergonomică pentru confort 
sporit la vârfurile degetelor, tot ce trebuie să 
faceţi este să vă relaxaţi.

Sistem de boxe Bass Reflex

Sistemul Bass Reflex facilitează obţinerea unui 
bas puternic și profund, utilizând incinte de 
dimensiuni mici. Se diferenţiază de sistemul 
convenţional printr-un tub acustic suplimentar, 
aliniat acustic la woofer, pentru optimizarea 
redării frecvenţelor joase. Rezultatul este un 
sunet controlat mai profund și cu mai puţine 
distorsiuni. Sistemul funcţionează prin 
rezonarea masei de aer din tubul de bas. În 
combinaţie cu difuzorul, sistemul amplifică 
frecvenţele joase furnizând un bas puternic, de 
calitate.
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Redare audio
• Medii de redare: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, 

WMA-CD
• Moduri redare disc: derulare rapidă înainte/înapoi, 

căutare album următor/anterior, căutare melodie 
următoare/anterioară, repetare/redare aleatorie/
programare

Conectivitate
• USB: Port USB
• Ieșire audio/video: Căști (3,5 mm)
• Legătură MP3: Intrare cu jack stereo de 3,5 mm

Tuner/Recepţie/Transmisie
• Antenă: Antenă FM
• Benzi pentru tuner: FM, MW
• Presetări de posturi: 40
• Îmbunătăţire reglaj: reglare automată digitală

Sunet
• Caracteristici superioare sunet: Dynamic Bass 

Boost
• Sistem audio: stereo
• Controlul volumului: sus/jos
• Putere de ieșire: 2 x 2,5 W

Difuzoare
• Nr. de boxe încorporate: 2
• Caracteristici superioare boxe: Sistem de boxe 

Bass Reflex

Confort
• Număr de cifre pe ecran: 6

• Tip ecran: Afișaj LCD
• Culoare iluminare din spate: albastru

Accesorii
• Cabluri/conexiune: Cablu intrare stereo de 3,5 mm
• Telecomandă: 12 taste și baterie cu litiu
• Altele: Manual de utilizare
• Garanţie: Certificat de garanţie

Dimensiuni
• Greutate brută: 3,5 kg
• Lăţime ambalaj: 561 mm
• Înălţime ambalaj: 275 mm
• Adâncime ambalaj: 159 mm
• Greutate: 2,85 kg
• Adâncime unitate principală: 132 mm
• Înălţime unitate principală: 214 mm
• Lăţime unitate principală: 451 mm

Alimentare
• Tip baterie: Dimensiune C (LR14)
• Număr de baterii: 6
• Sursă de alimentare: 220 - 240 V
• Tensiune baterie: 1,5 V

Înregistrare audio
• Mediu de înregistrare: Dispozitiv USB
• Moduri de înregistrare USB: înregistrare 

instantanee, melodii programate, un singur disc, o 
singură melodie

• Surse de înregistrare USB: CD
•
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