
ρογραµµατίστε την αγαπηµ
Π
σας 
Απολαµβάνε

χαρακτηριστ

αγαπηµένης

Απολα
• Play
• Στερ
• Στερ

Ενισχυ
• ∆υνα

Εύκολ
• Συγχ
• Οθό
• Υπο
ένη 
µουσική
τε τις µικρές χαρές της ζωής και συνεπώς σας ευχαριστούν τα πρακτικά 

ικά. Με το κοµψό, φορητό AZ1031 θα βυθιστείτε στην απόλαυση της 

 σας µουσικής χάρη στις εύχρηστες λειτουργίες του.

ύστε την αγαπηµένη σας µουσική από 3 διαφορετικές πηγές
er συµβατό µε συσκευές CD-R και CD-RW
εοφωνικός δέκτης FM/MW
εοφωνικό κασετόφωνο µε αυτόµατη διακοπή

µένη απόδοση µπάσων
µική ενίσχυση µπάσων για πλούσια µπάσα

ο στο χρήση
ρονισµένη έναρξη εγγραφής από CD σε κασέτα
νη LCD πολλών λειτουργιών
δοχή στερεοφωνικών ακουστικών
 

Philips
CD Sound machine µε 
Dynamic Bass Boost

AZ1031



 

Αναπαραγωγή ήχου
• Τύπος µονάδας τοποθέτησης: Επάνω
• Μέσα αναπαραγωγής: CD, CD-R, CD-RW
• Προγραµµατιζόµενα κοµµάτια: 20
• Λειτουργίες αναπαραγωγής δίσκων: Γρήγορη 

κίνηση εµπρός/πίσω, Αναζήτηση επόµενου/
προηγ. κοµµατιού, Επανάληψη αναπαραγωγής

• Τεχνολογία κασετοφώνων: Μηχανικό
• Αριθµός deck: 1

Εγγραφή ήχου
• Μέσα εγγραφής: Κασέτα
• Βελτίωση εγγραφής ταινίας: Συγχρονισµένη 

έναρξη για εγγραφή CD

∆έκτης/Λήψη/Μετάδοση
• Ζώνες δέκτη: FM, MW
• Κεραία: Κεραία FM

Ήχος
• Ισχύς (RMS): 2X1,2 W
• Ενίσχυση ήχου: Dynamic Bass Boost
• Σύστηµα ήχου: Στερεοφωνικό
• ∆ιάµετρος ηχείου: 3"
• Έλεγχος έντασης: περιστροφικός

Ευκολία
• Τύπος οθόνης: LCD
• Ψηφία οθόνης: 2

Συνδεσιµότητα
• Ακουστικά: 3,5 χιλ.

Ρεύµα
• Τύπος µπαταριών: LR14
• Tάση µπαταρίας: 1,5 V
• Τροφοδοσία ρεύµατος: ναι
• Αριθµός µπαταριών: 6

Αξεσουάρ
• Συµπεριλαµβανόµενα αξεσουάρ: Καλώδιο 

ρεύµατος AC, Εγχειρίδιο χρήσεως, Π
ιστοποιητικό εγγύησης

∆ιαστάσεις
• ∆ιαστάσεις συσκευασίας (Π x Υ x Β): 

324 x 190 x 271 χιλ.
• ∆ιαστάσεις προϊόντος (Π x Υ x Β): 

290 x 150 x 212 χιλ.
• Βάρος µε την συσκευασία: 2,7 κ.
• Βάρος προϊόντος: 2 κ.
•
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