
 

 

Philips
Bumbox CD

AZ1003
Muzyka na drogę

Czerpiesz przyjemność z prostych codziennych czynności i zachwycasz się wygodą. Elegancki 
i przenośny model AZ1004 umożliwia radość ze słuchania ulubionej muzyki ze wzbogaconym 
brzmieniem basów, który można osiągnąć za pomocą łatwych w użyciu funkcji.

Korzystaj z trzech różnych źródeł ulubionej muzyki
• odtwarzacz CD
• Tuner stereo UKF/ŚR.
• Stereofoniczny magnetofon z automatycznym zatrzymywaniem

Łatwość użytkowania
• Synchronizacja rozpoczęcia nagrywania przy przegrywaniu CD na kasetę
• Wielofunkcyjny wyświetlacz LCD
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Dźwięk
• Średnica głośnika: 7,5 cm
• Moc wyjściowa (RMS): 2 x 1,0 W
• System dźwięku: Stereo
• Regulacja głośności: obrotowa

Głośniki
• Wbudowane głośniki: 2
• Typy głośników: Głośniki
• Wykończenie: Metal

Odtwarzanie dźwięku
• Sposób ładowania: Góra
• Odtwarzane nośniki: płyta CD, CD-R, CD-RW
• Tryby odtwarzania płyt: Wyszukiwanie nast./

poprzed. ścieżki, Szybkie odtwarzanie do przodu/
do tyłu, Odtwarzanie w kolejności losowej, 
Odtwarzanie wielokrotne

• technologia magnetofonów kasetowych: 
Mechaniczna

• Liczba magnetofonów: 1
• liczba utworów do zaprogramowania: 20

Tuner/Odbiór/Transmisja
• Antena: Antena zakresu UKF, Antena na fale DŁ./

ŚR.
• Pasma tunera: UKF, ŚR.
• Automatyczne dostrajanie cyfrowe: Nie

Udogodnienia
• Liczba wyświetlanych cyfr: 2
• Typ wyświetlacza: LCD

Akcesoria
• Akcesoria w zestawie: Przewód zasilający sieciowy, 

Instrukcja obsługi, Karta gwarancyjna

Wymiary
• Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 

416 x 200 x 287 mm
• Wymiary produktu (szer. x wys. x gł.): 

360 x 152 x 225 mm
• Waga: 2,2 kg
• Waga wraz z opakowaniem: 2,8 kg

Zasilanie
• Rodzaj baterii/akumulatora: LR14
• Napięcie baterii: 1,5 V
• Zasilanie sieciowe
• Liczba baterii lub akumulatorów: 6
•
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