
 

 

Philips
CD Soundmachine

USB

AZ1880
Vynikajúci zvuk v štýlovom dizajne

s USB Direct a CD ripping
Chcete oslobodiť svoje obľúbené digitálne melódie z prenosného hudobného prehrávača a vychutnať 

si ich s výkonným zvukom? Vďaka funkcii USB Direct zariadenia Philips CD Soundmachine AZ1880 vám 

nič nestojí v ceste! Okrem toho obsahuje jednodotykové digitálne nahrávanie MP3 – nepotrebujete 

žiadny počítač.

Vychutnajte si svoju obľúbenú hudbu z rôznych zdrojov
• Vychutnajte si MP3/WMA hudbu priamo z prenosných USB zariadení
• Prehrávanie MP3/WMA-CD, CD a CD-RW
• MP3 prepojenie pre prehrávanie prenosnej hudby
• Digitálne ladenie pre predvoľby staníc

Jednoduché používanie
• Digitálne nahrávanie MP3 jedným stlačením tlačidla – bez potreby počítača
• Praktické diaľkové ovládanie
• Konektor stereoslúchadiel

Výkonný zvuk, ktorý možno počuť i cítiť
• Reproduktory Bass Reflex dodávajú hlboký výkonný zvuk
• Dynamické zvýraznenie basov pre hlboký a vzrušujúci zvuk



 Jednodotykové nahrávanie MP3
Stačí pripojiť vaše pamäťové zariadenie USB k portu 
USB na audiosystéme Philips a môžete začať 
nahrávať svoju obľúbenú hudbu z diskov CD do 
vášho zariadenia USB alebo MP3 prehrávača – 
jedným stlačením tlačidla a bez potreby počítača.

USB Direct pre prehrávanie hudby vo 
formáte MP3/WMA
Jednoducho pripojte svoje zariadenie k USB portu na 
vašom Hi-Fi systéme Philips. Vaša digitálna hudba sa 
prehrá priamo zo zariadenia. Teraz sa môžete 
podeliť o svoje obľúbené chvíle so svojou rodinou a 
s priateľmi.

Prehrávanie MP3/WMA-CD, CD a CD-
RW
Technológia kompresie zvuku umožňuje, aby sa 
veľkosť veľkých súborov s digitálnou hudbou až 10-
násobne zmenšila bez radikálneho zníženia kvality 
zvuku. MP3 alebo WMA predstavujú dva z formátov 
kompresie, ktoré vám umožnia vychutnávať svet 
digitálnej hudby na prehrávači Philips. Prevezmite 
MP3 alebo WMA piesne z autorizovaných 
hudobných stránok na internete, prípadne vytvorte 
svoje vlastné hudobné súbory vo formáte MP3 alebo 
WMA tak, že skonvertujete svoje hudobné disky CD 
a prenesiete ich do prehrávača.

MP3 prepojenie pre prenosnú hudbu
MP3 prepojenie umožňuje priame prehrávanie MP3 
súborov z prenosného prehrávača médií. Okrem 
toho, že vám umožní vychutnať si obľúbenú hudbu v 
špičkovej kvalite na vašom zvukovom systéme, 
prináša MP3 prepojenie aj výnimočne pohodlnú 
obsluhu, pretože stačí jednoducho pripojiť váš MP3 
prehrávač k zvukovému systému.

Reproduktory Bass Reflex
Reproduktory Bass Reflex poskytujú hlboký basový 
zážitok. Odlišnosťou od bežných reproduktorov je 
pridanie basového otvoru, ktorý je akusticky 
nastavený s hlbokotónovým reproduktorom, aby 
optimalizoval výstup nízkej frekvencie. Výsledkom sú 
hlbšie ovládané basy a menšie skreslenie. V 
kombinácii s odozvou hlbokotónového 
reproduktora rozširujú celkové nízkofrekvenčné 
zvukové spektrum, aby vytvorili úplne nový rozmer 
hlbokých basov.
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Hlavné prvky
• Vstavané reproduktory: 2 •
Prehrávanie zvuku
• Prehrávané médiá: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, 

WMA-CD
• Režimy prehrávania disku: Rýchlo dopredu/dozadu, 

Vyhľadávanie Ďalší/Predchádz. album, 
Vyhľadávanie ďalšej/predchádz. skladby, 
Zopakovať prehrávanie, Náhodné prehrávanie

• Programovateľné stopy: 40

Pripojiteľnosť
• USB: USB hostiteľ
• Slúchadlo: 3,5 mm
• 3,5 mm stereo vstup: Funkcia MP3 LINK

Tuner/Príjem/Vysielanie
• Anténa: FM anténa
• Upevnenia tuneru: FM, MW
• Automatické digitálne ladenie
• Predvolené stanice: 40

Zvuk
• Výstupný výkon (RMS): 2 x 2,5 W
• Zlepšenie kvality zvuku: Dynamické zvýraznenie 

basov
• Zvukový systém: Stereofónny
• Ovládanie hlasitosti: Ovládanie hlasitosti nahor/

nadol
• Typy reproduktorov: Systém repr. Bass Reflex

Reproduktory

Vybavenie a vlastnosti
• Zobrazenie číslic: 6
• Typ displeja: displej LCD
• Podsvietenie
• Farba podsvietenia: Modré

Príslušenstvo
• Dodávané príslušenstvo: Kábel pre 3,5 mm stereo 

vstup, Manuál používateľa, Potvrdenie záruky
• Diaľkové ovládanie: 12 tlačidiel

Rozmery
• Rozmery produktu (Š x V x H): 

451 x 214 x 132 mm
• Rozmery balenia (Š x V x H): 561 x 275 x 159 mm
• Hmotnosť: 2,85 kg
• Váha vrátane balenia: 3,5 kg

Príkon
• Typ batérie: LR14
• Počet batérií: 6
• Napätie batérie: 1,5 V
• Napájanie zo siete: 220 V - 230 V

Zvukový záznam
• Zapisovacie médium: USB zariadenie
• Režimy nahrávania cez USB: Okamžité nahrávanie, 

Naprogramované skladby, Jeden disk, Jedna 
skladba

• Zdroje nahrávania cez USB: CD
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