
 

 

Philips
CD Ses cihazı

MP3

AZ2538
MP3 Müziğini PC'den Kumanda 

Edin
Çift konumlu eşsiz tasarımı sayesinde her alana uygun şekilde dikey veya yatay yerleştirebileceğiniz 
AZ2538, sadece kablo sahibi olanlar içindir. USB PC hattıyla, bilgisayarınızdaki müzikleri kullanabilir 
ve Gameport ile oyunlardan üstün bir etki elde edebilirsiniz.

MP3 müzik parmaklarınızın ucunda
• USB PC bağlantısı PC'nizi devasa bir MP3 müzik kutusuna dönüștürür
• Kolay kumanda için șarkı adı ve parça listesi gösterimi
• MP3-CD çalma MP3'ün normal ses CD'si gibi çaldığı anlamına gelir.

Oyun için hazır
• Gameport gerçekçi bir oyun deneyimi sunar
• Oyun zevkinizi en üst noktaya çıkarmak için ses modu ön ayarları

Duyabileceğiniz ve hissedebileceğiniz en güçlü ses
• Bas Refleks hoparlörler, güçlü ve daha derin bas sesler verir
• MAX Sound özelliği ile anında güç artırma

Her mekan için eșsiz tasarım
• Estetik ve yer tasarrufu sağlayan çalarlar için Dikey Konumlama



 USB PC Bağlantısı
USB PC Link, MP3 müziğinizi PC hoparlörleri yerine 
Philips ses sisteminin güçlü hoparlörlerinden 
çalınmanızı sağlar. PC'yi USB kablosuyla doğrudan ses 
sisteminize bağlayarak, MP3 müziği doğrudan ses 
sisteminizden dinleyebilir ve PC'nizi devasa bir MP3 
müzik kutusuna dönüștürebilirsiniz. Ses sistemindeki 
ve uzaktan kumandadaki kontrol düğmeleri kolay 
kumanda olanağı ve MusicMatch parça listesindeki 
MP3 müziğin kontrolünü sağlar. Ayrıca, șarkı adı 
bilgilerini ve geçen süreyi ses sisteminizin ekranında 
görebilirsiniz.

Șarkı adı gösterimi
Kolay kumanda için șarkı adı ve parça listesi 
gösterimi

MP3-CD Çalma
MP3, "MPEG 1 Audio layer-3" teriminin kısaltmasıdır. 
MP3, büyük dijital müzik dosyalarının ses kalitesinde 
önemli bir azalma olmaksızın 10 kata kadar 
küçültülebildiği, devrim niteliğinde bir sıkıștırma 
teknolojisidir. Ses dosyalarının hızlı ve kolayca 
aktarılmasına olanak sağlaması nedeniyle de Internet 
üzerinde kullanılan standart ses sıkıștırma formatı 
haline gelmiștir.

Gameport
Gameport, gelișmiș oyun sesi kalitesi için oyun 
konsolunuzu doğrudan ses sisteminize bağlayan kolay 
bağlanabilir bir çözümdür. Game Sound Modu 3 
heyecan verici ses ayarı sunar - Hız modu, yüksek 
hızda araba sürme ve uçuș oyunlarında adrenalini 
yükseltirken Enerji modu elle savaș oyunlarındaki 
enerjiye güç katar. Son olarak Patlama modu savaș 
oyunlarındaki tüm patlama efektlerini yașamanızı 
sağlar. Mini Hi-Fi sistemlerinde bulunan bir Oyun 
Miksleme fonksiyonu, MIX-IT, oyun seslerinin favori 
CD parçanız, radyo istasyonunuz ya da harici ses 
çalarınızla mikslenmesine olanak sağlar.

Ses modu ön ayarları
Oyun zevkinizi en üst noktaya çıkarmak için ses 
modu ön ayarları

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.

MAX Sound
MAX Sound teknolojisi, tek bir dokunușla bas sesleri 
güçlendirir, ses performansını en üst düzeye çıkarır 
ve en etkileyici dinleme deneyimini yaratır. Gelișmiș 
elektronik devre sistemi, var olan ses ve ses düzeyi 
ayarlarını yapar, bas sesleri ve ses düzeyini bozulmaya 
uğratmadan maksimum düzeye çıkarır. Elde edilen 
sonuç, hem ses spektrumunda hem de ses düzeyinde 
fark edilir bir yükselme ve ses gücünde her tür 
müziğe boyut ekleyen bir artıștır.

Dikey Konumlama
Dikey Konumlama, size CD Ses cihazınızı geleneksel 
yatay konumda ya da çekici, yerden tasarruf sağlayan 
dikey konumda kullanma seçeneği sunarak yerden 
tasarruf sağlar ve estetik kazandırır. Yenilikçi 
teknoloji ve tasarım sistemin dikey konumda da yatay 
konumda olduğu kadar iyi çalıșmasını sağlar. Ek 
olarak, özel tasarlanmıș bir CD ses cihazı standı seti 
sağlam bir șekilde yerinde tutar ve yüksek kalitede 
performansın dikey konumda da keyfini çıkarmanızı 
sağlar.
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Teknik Özellikler
Ses
• Ekolayzır: 3-bant
• Ekolayzır ayarları: Oyun sesi (Patlama,Enerji,Hız)
• Hoparlör tipleri: Bas Refleks Hoparlör Sistemi
• Ses Geliștirme: MAX Sound, Tiz ve Bas Kontrolü
• Ses Sistemi: Stereo
• Hoparlör çapı: 4
• Çıkıș gücü (RMS): 2X4W
• Ses Seviyesi Kontrolü: Ses Kontrol döner/șifreleyici

Hoparlörler
• Dahili hoparlörler: 2
• Kaplama: Metal
• Hoparlör Güçlendirme: Maks. BASS Portu
• Hoparlör tipleri: Hoparlörler

Müzik Çalma
• Çalma Ortamı: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
• Disk Çalma Modları: Hızlı İleri/Geri, Önceki/

Sonraki Albüm Arama, Önceki/Sonraki Șarkı 
Arama, Birini/albümü/tümünü tekrarlama, Rasgele 
Çalma

• Yükleyici Türü: Üst
• Programlanabilen Parça Sayısı: 20

Tuner/Alım/İletim
• Anten: AM Anteni, FM Anteni
• Otomatik dijital istasyon ayarı
• Tuner Bantları: FM, MW

Bağlanabilirlik
• Veri için ses giriși: Ses Sol/Sağ (RCA) 2x
• Aux giriși: Gameport
• Kulaklık: 3,5 mm
• PC Bağlantısı: USB 1.1
• Video giriși: CVBS Video (RCA) 1x
• Video Çıkıșı - Analog: Birleșik CVBS (sarı cinch)

Kullanılabilirlik
• Arka ıșık
• Renkli arka ıșık: Sarı
• Ekrandaki Basamak Sayısı: 7
• Ekran Tipi: LCD

Aksesuarlar
• Birlikte Verilen Aksesuarlar: AC Güç Kablosu, Ses/

Video kablosu, Yazılım ve el kitabını içeren CD-
ROM, USB kablosu, Kullanım Kılavuzu, Garanti 
belgesi

• Stand: Dikey konum için stand

Boyutlar
• Ambalaj boyutları (G x Y x D): 

645 x 230 x 348 mm
• Ürün boyutları (G x Y x D): 520 x 178 x 287 mm
• Ağırlık: 4.5 kg
• Ambalajla birlikte Ağırlık: 6,5 kg

Güç
• Pil tipi: LR20
• Pil voltajı: 1,5 V
• Șebeke elektriği
• Pil sayısı: 8
•
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