
 

 

„Philips“
CD grotuvas

CD, MP3-CD, USB, FM
Nuotolinis valdymas
2 W

AZ780
Puikus nešiojamas garsas

„Philips“ kompaktinių diskų grotuvas išlaisvins jūsų mėgiamas skaitmenines melodijas, ir jūs 
galėsite leisti jas galingu garsu bet kada ir bet kur.

Mėgaukitės muzika iš kelių šaltinių
• „USB Direct“ MP3/WMA muzikos perklausai
• Leiskite MP3/WMA-CD, CD ir CD-RW diskus
• Skaitmeninis išankstinis stočių nustatymas ypatingam patogumui
• Naudodami garso įvestį paprasčiau atkursite muziką iš nešiojamųjų įrenginių

Galite išgirsti ir pajausti galingą garsą
• Garsiak. sist. su žemųjų dažnių atspindžiu leidžia mėgautis galingais, sodriais žemaisiais dažniais
• Dinaminis žemųjų dažnių stiprinimas – sodrus ir dinamiškas garsas
• 2 W RMS bendroji išvesties galia

Paprasta naudoti
• Patogus nuotolinis valdymas suteiks daugiau komforto
• Jei norite muzikos klausytis vienas, prie stereofoninių ausinių lizdo prijunkite ausines
• Išjungimo laikmatis padės užmigti klausantis mėgstamų melodijų



 „USB Direct“

Kai naudojate „USB Direct“ režimą, 
paprasčiausiai prijunkite savo USB įrenginį prie 
„Philips“ įrenginio USB prievado, ir jūsų 
skaitmeninė muzika bus atkuriama tiesiogiai iš 
„Philips“ įrenginio.

Leiskite MP3/WMA-CD, CD ir CD-RW 
diskus

Garso įrašų glaudinimo technologija leidžia 
didžiulius skaitmeninės muzikos failus 
sumažinti iki 10 kartų nepabloginant garso 
kokybės. MP3 arba WMA yra du glaudinimo 
formatai, kuriuos naudojant skaitmenine 
muzika galima mėgautis „Philips“ grotuvu. 
Atsisiųskite MP3 arba WMA dainas iš įgaliotųjų 
muzikos svetainių internete arba kurkite savo 
MP3 arba WMA muzikos failus nukopijuodami 
CD diskus ir perkeldami juos į grotuvą.

Garsiakalbiai su žem. dažnių atspindžiu

Dėl garsiakalbių sistemos su žemųjų dažnių 
atspindžio funkcija sodriais žemaisiais dažniais 
galite mėgautis iš kompaktiškų garsiakalbių 

sistemos. Ši sistema skiriasi nuo kitų įprastinių 
garsiakalbių sistemų, nes joje yra papildomas 
žemųjų dažnių vamzdis, kuris akustiškai 
suderintas su žemųjų dažnių garsiakalbiu, todėl 
iš sistemos skleidžiami optimalūs žemieji garsai. 
To rezultatas – sodresni ir mažiau iškraipyti 
žemųjų dažnių garsai. Sistema veikia 
rezonuodama oro srautą žemųjų dažnių 
vamzdyje ir sukurdama tokią pat vibraciją kaip 
įprastiniuose žemųjų dažnių garsiakalbiuose. 
Kartu su žemųjų dažnių garsiakalbiams būdingu 
jautrumu sistema išplečia bendrą žemųjų 
dažnių garsų diapazoną ir sukuria visiškai naują 
tokių garsų dimensiją.

Patogus nuotolinis valdymas

Su patogiu nuotoliniu valdymu po ranka, visa ko 
jums reikia, tai atsilošti ir atsipalaiduoti.

Stereofoninių ausinių lizdas
Prijunkite ausines prie šio „Philips“ įrenginio ir 
mėgaukitės muzika vieni, kad ir kur būtumėte. 
Prijunkite prie grotuvo ausines ir klausykitės 
nepakartojamos garso kokybės muzikos 
netrukdydami kitiems.

Dinaminis žemųjų dažnių stiprinimas

Dinaminio žemųjų dažnių stiprinimo funkcija 
maksimaliai padidina mėgavimosi muzika 
galimybes: galite pasirinkti įvairiausius žemųjų 
dažnių muzikos garsų garsumo nustatymus – 
nuo mažo iki didelio – ir viskas vienu mygtuko 
paspaudimu! Žemiausi žemieji dažniai paprastai 

dingsta, kai sumažinate garsumą. Kad taip 
nenutiktų, galima įjungti dinaminį žemųjų 
dažnių stiprinimą ir šiuos dažnius sustiprinti, 
kad nuolatos galėtumėte mėgautis tokiu pat 
garsu – nesvarbu, kokį garsumą pasirinksite.

2 W RMS

Bendra šios sistemos išvesties galia siekia 2 W 
RMS. RMS (angl. Root Mean Square – ) yra 
garso išvesties arba tiksliau – elektros galios, 
kuris perduodama iš garso stiprintuvo į 
garsiakalbį, matas, matuojamas vatais. Elektros 
galios kiekis, kuris perduodamas į garsiakalbius, 
ir jautrumas nurodo sukuriamą garso galią. Kuo 
didesnė galia vatais, tuo didesnė garso galia, 
kurią sukuria garsiakalbis.

Skaitmeninis išankstinis nustatymas

Paprasčiausiai pasirinkite norimą stotį, 
paspauskite ir laikykite išankstinio nustatymo 
mygtuką, kad būtų įsimintas dažnis. Su iš anksto 
nustatyta radijo stotimi, kurią galima išsaugoti, 
galite greitai pasiekti savo mėgstamą radijo 
stotį ir nereikia kiekvieną kartą iš naujo 
nustatyti dažnių.
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Garso atkūrimas
• Atkuriama medija: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, 

WMA-CD
• Diskų atkūrimo režimai: Greitai pirmyn / atgal, Kito 

/ ankstesnio takelio paieška, pakartoti/groti 
atsitiktine tvarka/programuoti

• „USB Direct“ leidimo režimai: Greitai sukti atgal / į 
priekį, Groti/sustabdyti, Ankstesnis/kitas, 
Programų leidimas, Pakartoti, Groti atsitiktine 
tvarka, Stabdyti

Prijungimo galimybė
• USB: USB jungtis
• Garso / vaizdo išvestis: Ausinės (3,5 mm)
• Garso įvestis (3,5 mm)

Derintuvas / imtuvas / siųstuvas
• Antena: FM antena
• Imtuvo diapazonas: FM
• Iš anksto nustatytos stotys: 20
• Imtuvo pagerinimas: Automatinis skaitmeninis 

nustatymas

Garsas
• Garsumo gerinimas: Dinaminių žemų dažnių 

sustiprinimas 2 žingsniais, Skaitmeninio garso 
valdymas

• Garso sistema: stereo
• Garsumo reguliatorius: rotarinis (skaitmeninis)
• Išvesties galia: 2 x 1 W RMS

Garsiakalbiai
• Integruotų garsiakalbių skaičius: 2
• Garsiakalbių sustiprinimas: dvipusis žemus dažnius 

atspindintis garsiakalbis
• Garsiakalbių grotelių apdaila: Metalas

Patogumas
• Ekrano tipas: LCD ekranas su apšvietimu
• Įdėjimo būdas: Viršuje

Priedai
• Laidai / jungtys: Maitinimo laidas
• Nuotolinis valdymas
• Greitos pradžios vadovas: įvairiomis kalbomis
• Garantija: Garantijos lapelis

Matmenys
• Gaminio matmenys (P x A x G): 435 x 270 x 

170 mm
• Pakuotės matmenys (P x G x A): 468 x 198 x 310 

mm
• Gaminio svoris: 3,00 kg
• Svoris su pakuote: 4,06 kg

Maitinimas
• Maitinimo šaltinis: 220–240 V
• Maitinimo elementų skaičius: 6 x LR20 

pagrindiniam prietaisui (nepridėta), 1x CR2025 for 
RC (pridėta)
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