Philips
Leitor de CD

Design compacto
USB

AZ318B

Aprecie a música onde
quer que vá
Quer desfrutar das colecções de música guardadas no seu leitor de música portátil sem utilizar
auscultadores? Ligue o leitor de CD da Philips à tomada USB Directo e desfrute da sua música
digital favorita através dos potentes altifalantes - a qualquer altura, em qualquer lugar.
A melhor experiência de audição
• USB Directo para reprodução fácil de música em MP3
• Reproduz MP3-CD, CD e CD-R/RW
• Sintonização FM digital
Fácil de utilizar
• Entrada de áudio para uma reprodução fácil de música portátil
• 20 estações programadas
• Repetição/reprodução aleatória/programação de CD para um entretenimento musical
personalizado
Som rico e cristalino
• Dynamic Bass Boost para graves profundos e expansivos

AZ318B/12

Leitor de CD

Design compacto USB

Especificações
Reprodução de áudio

• Suporte de reprodução: CD, CD-R, CD-RW, CD
MP3
• Modos de reprodução de discos: avanço/
retrocesso rápido, procurar o álbum seguinte/
anterior, procurar a faixa seguinte/anterior,
repetição/aleatório/programa
• Modo de reprodução para USB: avanço/retrocesso
rápido, procurar o álbum seguinte/anterior,
procurar a faixa seguinte/anterior, repetição/
aleatório/programa

Sintonizador/receção/transmissão

• Bandas do sintonizador: FM
• Antena: Antena FM
• Melhoramento do sintonizador: sintonização
digital automática

Som
•
•
•
•

Melhoramento do som: Dynamic Bass Boost
Sistema de som: estéreo
Controlo do volume: para cima/para baixo
Potência máxima de saída (RMS): 3 W

Altifalantes

• N.º de altifalantes incorporados: 2
• Acabamento da grelha do altifalante: metal

Destaques
Conetividade

• USB: Anfitrião USB
• Entrada de áudio (3,5 mm)

Dynamic Bass Boost

Funcionalidades

• Tipo de visor: Visor LCD
• Tipo de carregador: superior

Potência
•
•
•
•

Tipo de alimentação: Entrada de CA
Tipo de bateria: Tamanho C (LR14)
Voltagem da pilha: 1,5 V
Número de pilhas: 6

Acessórios

• Cabos/ligação: cabo de alimentação
• Outros: Manual do utilizador
• Garantia: Folheto de garantia

Dimensões
•
•
•
•
•
•
•
•

Peso bruto: 1,62 kg
Largura da embalagem: 280 mm
Altura da embalagem: 260 mm
Profundidade da embalagem: 156 mm
Peso: 1,1 kg
Profundidade da unidade principal: 232 mm
Altura da unidade principal: 124 mm
Largura da unidade principal: 252 mm

•

Dynamic Bass Boost maximiza o prazer musical
salientando os tons graves da gama de definições de
volume - de baixo para alto – através de um só toque
num botão! Normalmente, as frequências realmente
baixas perdem-se quando o volume está baixo. Para
contrariar isto, o Dynamic Bass Boost pode ser
ligado para intensificar os níveis de graves, para que
possa apreciar um som consistente, mesmo em
volumes baixos.

Repetição/reprodução aleatória/
programação de CD

Repetição/reprodução aleatória/programação de
CD para um entretenimento musical personalizado

Reproduz MP3-CD, CD e CD-R/RW

MP3 significa "MPEG 1 Audio layer-7,6 cm (3")". MP3
é uma tecnologia de compressão revolucionária em
que os ficheiros de música digital de grande
dimensão podem tornar-se 10 vezes mais pequenos,
sem perdas significativas da qualidade do som. O
MP3 tornou-se no formato de compressão áudio
convencional utilizado na World Wide Web,
permitindo uma transferência fácil e rápida de
ficheiros áudio.

USB Directo para reprodução fácil de
música em MP3

Graças à total compatibilidade para transferência de
ficheiros, pode facilmente desfrutar da comodidade
e diversão de aceder a mais música digital através da
ranhuras USB Direct.
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