
 

 

Philips
CD-soundmachine met 
Dynamic Bass Boost

CD
cassette

AZ1022
Programmeer uw favoriete 

muziek
U geniet van de eenvoudige dingen in het leven en u houdt het graag ongecompliceerd. 
Dankzij de gebruiksvriendelijke functies van de gestroomlijnde, draagbare AZ1022 kunt u 
genieten van uw favoriete muziek.

Geniet vanaf drie bronnen van uw favoriete muziek
• CD-speler
• FM/MW-tuner voor radio-ontvangst
• Stereocassettedeck

Rijk en helder geluid
• Dynamic Bass Boost voor een diep, indrukwekkend geluid

Eenvoudig te gebruiken
• CD shuffle/herhalen voor een persoonlijke muziekervaring
• Multifunctioneel LCD-scherm
• Stereohoofdtelefoonaansluiting



 CD-speler
CD-speler

FM/MW-tuner
FM/MW (AM)-stereo tuner

Stereocassettedeck
Stereocassettedeck

Dynamic Bass Boost
Met Dynamic Bass Boost kunt u optimaal van uw 
muziek genieten. Breng met één druk op de knop de 
bas naar de voorgrond, ongeacht of het volume hoog 
of laag staat! De laagste basfrequenties gaan bij een 
laag volume meestal verloren. Als u dit wilt 
tegengaan, kan Dynamic Bass Boost worden 
aangezet om het basniveau op te voeren. Zo kunt u 
van een consistent geluid genieten, zelfs wanneer u 
het volume lager zet.

CD shuffle/herhalen
Dankzij de functie "shuffle/herhalen" hoeft u de 
muziek die u afspeelt niet altijd in dezelfde volgorde 
te beluisteren. Nadat u uw favoriete nummers in de 
speler hebt geladen, hoeft u alleen maar een van de 
modi "shuffle" of "herhalen" te kiezen om uw 
nummers in een andere volgorde af te spelen. Geniet 
van een unieke muziekervaring telkens wanneer u 
uw speler aansluit.

Multifunctioneel LCD-scherm
Multifunctioneel LCD-scherm

Stereohoofdtelefoonaansluiting
Creëer op elk gewenst moment een persoonlijke 
luisteromgeving door een hoofdtelefoon aan te 
sluiten. Op deze manier kunt u op elk volume van uw 
favoriete muziek genieten zonder anderen te storen.
AZ1022/12

Kenmerken
• Opnamemedia: Cassette •
Audioweergave
• Ladertype: Bovenzijde
• Media afspelen: CD, CD-R, CD-RW
• Discafspeelmodi: Snel vooruit-/achteruitspoelen, 

Volgende/vorige nummer zoeken, Afspelen 
herhalen, Shuffle

• Aantal decks: 1
• Cassettedecktechnologie: Mechanisch
• Programmeerbare nummers: 20

Tuner/ontvangst/transmissie
• Radioband: FM, MW
• Antenne: FM-antenne

Geluid
• Uitgangsvermogen (RMS): 2 x 1,0 W
• Geluidsverbetering: Dynamic Bass Boost
• Geluidssysteem: Stereo
• Diameter van de luidspreker: 3,5 inch
• Volumeregeling: Roterend

Audio opnemen
• Cassetteopnameverbetering: Gesynchroniseerde 

CD-opname

Gemak
• Schermtype: LCD

Connectiviteit
• Hoofdtelefoon: 3,5 mm

Vermogen
• Batterijtype: LR14
• Batterijvoltage: 1,5 V
• Netstroom
• Aantal batterijen: 6

Accessoires
• Meegeleverde accessoires: AC-netsnoer, 

Gebruiksaanwijzing, Garantiecertificaat

Afmetingen
• Afmetingen van verpakking (B x H x D): 

325 x 180 x 280 mm
• Afmetingen van product (B x H x D): 

290 x 143 x 240 mm
• Gewicht: 1,99 kg
• Gewicht (incl. verpakking): 2,64 kg
• Gewicht van het product: 1,99 kg
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