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CD радиокасетофон

AZ101



 

Звук
• Изходна мощност (RMS): 2 X 1,0 W
• Регулиране на силата на звука: въртящ се
• Звукова система: Стерео
• Диаметър на високоговорителя: 3 инча

Аудио възпроизвеждане
• Тип устройство за зареждане: Горно
• Носители за възпроизвеждане: CD, CD-R
• Режими на възпроизвеждане на диска: Бързо 

напред/назад, Търсене на следваща/предишна 
песен, Повторно изпълнение, Разбъркано 
възпроизвеждане

• програмируеми песни: 2"
• Брой декове: 1
• технология на касетния дек: Механичен

Тунер/приемане/предаване
• Антена: AM антена, FM антена
• Обхвати на тунера: FM, MW

Удобство
• Тип на дисплея: LCD

Аксесоари
• Аксесоари в комплектацията: Захранващ кабел, 

Ръководство за потребителя, Гаранционен 
сертификат

Мощност
• Мрежово напрежение: да
• Тип батерия: LR14
• Напрежение на батерията: 1,5 V
• Брой на батериите: 6

Размери
• Габарити на опаковката (Ш x В x Д): 

416 x 200 x 287 мм
• Габарити на продукта (Ш x В x Д): 

360 x 152 x 225 мм
• Тегло: 2,2 кг
• Тегло вкл. опаковката: 2,8 кг
•

CD радиокасетофон
  

Спецификации

Дата на издаване  
2007-12-07

Версия: 2.0

12 NC: 9073 101 01772
EAN: 87 10895 87183 9

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без 
предупреждение. Търговските марки са собственост 
на Koninklijke Philips Electronics N.V. или на 
съответните си притежатели.

www.philips.com
AZ10

Акценти

CD плейъ

FM/MW с

Многофу

Запис на
1/00C

 на про

р

терео ту

нкциона

 CD със с
нер

лен LCD дисплей

инхронизиран старт
дукта

http://www.philips.com

