
 

 

Philips
CD skaņas iekārta

Sudraba

AZ102S
Izbaudiet mūziku jebkurā vietā

Gūstiet prieku vienkārši no dzīves un izbaudiet ērtības. Kompaktā un portatīvā Philips CD 
skaņas iekārta ļauj jums izbaudīt savu iecienīto mūziku, izmantojot vienkārši lietojamas 
funkcijas.

Ērti lietot
• CD jauktā secībā/programma/atkārtošana personalizētam mūzikas baudījumam
• Līnijas ieejas savienojums portatīvai mūzikas atskaņošanai

Izbaudiet mūziku no vairākiem avotiem
• Atskaņojiet CD, CD-R un CD-RW
• FM/MW uztvērējs radio baudīšanai

Bagātīga un skaidra skaņa
• Dinamiskais zemfrekvences skaņas pastiprinājums dziļam un dramatiskam skanējumam



 Dinam. zemfrekv. skaņas pastipr.

Dinamiskais zemfrekvences skaņas pastiprinājums 
mūzikas baudījumu padara maksimālu, akcentējot 
mūzikas zemfrekvences skaņu saturu visā skaļuma 
iestatījumu diapazonā — ar vienu pieskārienu pogai! 
Ja ir iestatīts zems skaļuma līmenis, parasti apakšējās 
zemās frekvences vairs nav saklausāmas. Lai to 
novērstu, varat ieslēgt dinamisko zemfrekvences 
skaņas pastiprinājumu, tādējādi pastiprinot 
zemfrekvences skaņas līmeni. Varat baudīt 
nemainīgas kvalitātes skaņu pat niecīgā skaļumā.

CD jauktā secībā/programma/atkārtot

Funkcija "Jauktā secībā/programma/atkārtot" palīdz 
izvairīties no vienmuļības, visu laiku klausoties 
mūzikas atskaņošanu vienā un tajā pašā secībā. Pēc 
iemīļoto dziesmu ielādēšanas atskaņotājā jums tikai 
jāizvēlas viens no režīmiem — "Shuffle" (Jauktā 
secībā), "Program" (Programma) vai "Repeat" 
(Atkārtot), un melodijas tiks atskaņotas dažādu 
režīmu secībā. Baudiet atšķirīgu un unikālu mūzikas 
skanējumu ik reizi, kad ieslēdzat savu atskaņotāju.

Atskaņojiet CD, CD-R un CD-RW

Philips ir slavens ar tādu produktu ražošanu, kas ir 
saderīgi ar daudziem tirdzniecībā pieejamajiem 
diskiem. Šī skaņu sistēma ļauj baudīt mūziku no 
CD,CD-R un CD-RW. Vienā kompaktdiskā var 
saglabāt līdz 10 stundām mūzikas. CD-RW (saderīgs 
ar pārrakstāmu kompaktdisku) nozīmē, ka skaņu 
sistēma var atskaņot gan ierakstāmos kompaktdiskus 
(CD-R), gan pārrakstāmos kompaktdiskus (CD-
RW). CD-R diskos mūziku var ierakstīt vienu reizi un 
atskaņot ar jebkuru audio CD atskaņotāju, savukārt 
CD-RW diskus var ierakstīt un pārrakstīt daudzas 
reizes un atskaņot tikai ar saderīgiem audio CD 
atskaņotājiem.

FM/MW uztvērējs

FM/MW (AM) stereo uztvērējs

Līnijas ieejas savienojums
MP3 līnijas ieejas savienojamība sniedz iespēju MP3 
saturu atskaņot tieši caur skaņu sistēmu. Vienkārši 
pievienojot portatīvo MP3 atskaņotāju skaņu 
sistēmai caur tā iebūvēto līnijas ieejas ligzdu, varat 
baudīt nepārspējamu skaņas kvalitāti, atskaņojot 
iemīļoto mūziku no portatīvā MP3 atskaņotāja.
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Specifikācijas
Audio atskaņošana
• Atskaņošanas datu nesēji: CD, CD-R, CD-RW
• Disku atskaņošanas režīmi: ātri patīt uz priekšu/

atpakaļ, nākamā/iepriekšējā celiņa meklēšana, 
atkārtot/jauktā secībā/programma

Skaņotājs/Uztveršana/Pārraide
• Uztvērēja joslas: FM, MW
• Antena: FM antena

Skaņa
• Skaņas pastiprinājums: Dinamiskais zemfrekvences 

skaņas pastiprinājums
• Skaņu sistēma: stereo
• Skaļuma kontrole: rotācijas (analogā)
• Izejas jauda: 2 x 1 W RMS

Skaļruņi
• Iebūvēto skaļruņu skaits: 2
• Skaļruņa režģa apdare: metāls

Savienojamība
• MP3 saite: 3,5 mm stereo līnijas ieeja

Jauda
• Baterijas tips: C lielums (LR14)
• Baterijas spriegums: 1,5 V
• Bateriju skaits: 6
• Enerģijas veids: AC ievade

Piederumi
• Kabeļi/savienojums: strāvas vads
• Citi: Lietotāja rokasgrāmata
• Garantija: Garantijas sertifikāts

Ērtības
• Ielādētāja tips: augšdaļa

Izmēri
• Bruto svars: 2,1 kg
• Iesaiņojuma dziļums: 264 mm
• Iesaiņojuma augstums: 155 mm
• Iesaiņojuma platums: 284 mm
• Svars: 1,7 kg
• Ierīces dziļums: 245 mm
• Ierīces augstums: 123 mm
• Ierīces platums: 262 mm
•
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