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AZ318B
Užijte si hudbu všude, 

kam půjdete
Chcete si užít svou sbírku hudby uloženou na přenosném přehrávači bez použití sluchátek? 
Připojte přenosný přehrávač do zásuvky USB Direct na přístroji CD Soundmachine společnosti 
Philips a užijte si svou oblíbenou digitální hudbu přes výkonné reproduktory – kdykoli a kdekoli.

Mimořádný zážitek z poslechu
• Připojení USB Direct pro snadné přehr. hudby ve formátu MP3/WMA
• Přehrávání ve formátech MP3-CD, CD a CD-R/RW
• Digitální ladění, FM

Snadné použití
• Vstup Audio-in pro snadné přenosné přehrávání hudby
• 20 předvoleb stanic
• CD režimy opakování / náhodný výběr / program pro lepší osobní hudební zážitky

Bohatý a čistý zvuk
• Funkce Dynamic Bass Boost pro hluboké a dramatické basy



 Dynamic Bass Boost

Zvýraznění basů Dynamic Bass Boost zajišťuje 
maximální zážitek při poslechu hudby zvýrazněním 
basové složky v celém rozsahu nastavení hlasitosti – 
od nízké po vysokou – stačí jen stisknout tlačítko! 
Reprodukce basových tónů s nízkými kmitočty je 
obvykle při nízké hlasitosti nevýrazná. Toto omezení 
lze potlačit zapnutím zvýraznění basů Dynamic Bass 
Boost, která zvýší úroveň basů tak, aby byla zajištěna 
optimální reprodukce i při snížení hlasitosti.

CD režimy opakování / náhodný výběr / 
program
CD režimy opakování / náhodný výběr / program 
pro lepší osobní hudební zážitky

Přehrávání ve formátech MP3-CD, CD a 
CD-R/RW

Zkratka MP3 označuje formát „MPEG 1 Audio layer 
3. Formát MP3 představuje kompresní technologii, s 
jejíž pomocí lze zmenšit velké soubory s digitálně 
zaznamenanou hudbou až 10krát, aniž by se 
významně snížila kvalita zvuku. Formát MP3 se stal 
standardním formátem komprese zvuku používaným 
na Internetu, neboť umožňuje rychlý a snadný 
přenos souborů.

Připojení USB Direct pro snadné přehr. 
hudby ve formátu MP3/WMA

Díky úplné přenositelnosti můžete snadno využívat 
výhodné možnosti připojování několika zdrojů 
digitální hudby prostřednictvím vestavěného 
připojení USB Direct.
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Přednosti
• Šířka hlavní jednotky: 252 mm
•

Přehrávání zvuku
• Média pro přehrávání: CD, CD-R, CD-RW, MP3-

CD
• Režimy přehrávání disků: rychlý posun vpřed/zpět, 

vyhledávání dalšího/předchozího alba, vyhledávání 
další/předchozí stopy, opakování / náhodný výběr / 
program

• Režim přehrávání USB: rychlý posun vpřed/zpět, 
vyhledávání dalšího/předchozího alba, vyhledávání 
další/předchozí stopy, opakování / náhodný výběr / 
program

Tuner/příjem/vysílání
• Pásma tuneru: FM
• Anténa: Anténa FM
• Vylepšení tuneru: automatické digitální ladění

Zvuk
• Vylepšení zvuku: Dynamic Bass Boost
• Zvukový systém: stereo
• Ovládání hlasitosti: nahoru/dolů
• Maximální výstupní výkon (RMS): 3 W

Reproduktory
• Počet vestavěných reproduktorů: 2
• Provedení mřížky reproduktorů: kov

Možnosti připojení
• USB: Port USB
• Vstup audio (3,5 mm): Ano

Pohodlí
• Typ obrazovky: Displej LCD
• Typ zavádění: horní

Spotřeba
• Typ zdroje: Vstup AC
• Typ baterie: Velikost C (LR14)
• Napětí baterie: 1,5 V
• Počet baterií: 6

Příslušenství
• Kabely/konektory: napájecí kabel
• Jiné: Uživatelská příručka
• Záruka: Záruční list

Rozměry
• Hrubá hmotnost: 1,62 kg
• Šířka balení: 280 mm
• Výška balení: 260 mm
• Hloubka balení: 156 mm
• Hmotnost: 1,1 kg
• Hloubka hlavní jednotky: 232 mm
• Výška hlavní jednotky: 124 mm
Datum vydání 2019-08-15

Verze: 4.0.11

12 NC: 8670 001 31204
EAN: 69 51613 99214 2

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování. 
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips 
N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com

Specifikace
CD Soundmachine
Kompaktní provedení USB

http://www.philips.com

