Philips
CD Soundmachine -soitin

Musta
AZ105B

Ohjelmoi lempimusiikkisi
Nautitko elämän pienistä hienouksista? Pienikokoinen ja kannettava Philips CD
Soundmachine on nautintoa kautta linjan – lempimusiikkisi ja helppokäyttöiset toiminnot.
Nauti musiikista eri lähteistä
• Toistaa CD-, CD-R- ja CD-RW-levyjä
• Kuuntele FM-radiota
• Äänituloliitännällä kannettavan musiikin toisto on helppoa
Helppokäyttöinen
• CD-levyn satunnaistoisto/uusinta henkilökohtaiseen musiikkinautintoon
• 20 kappaleen CD-ohjelmointi
Rikas ja selkeä ääni
• Dynaaminen bassotehostus takaa syvän ja vaikuttavan äänen
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CD Soundmachine -soitin
Musta

Tekniset tiedot
Äänen toisto

• Toistomuodot: CD, CD-R, CD-RW
• Levytoistotilat: pikahaku eteen/taaksepäin,
seuraavan/edellisen kappaleen haku, jatkuva toisto/
sat.toisto/ohjelmointi

Viritin/vastaanotto/signaalinsiirto
• Virittimen aaltoalueet: FM
• Antenni: FM-antenni

Ääni

• Äänenparannus: Dynamic Bass Boost bassotehostus
• Äänentoistojärjestelmä: stereo
• Äänenvoimakkuuden säätö: kierrettävä
(analoginen)
• Lähtöteho: 2 x 1 W RMS

Kaiuttimet

• Sisäisten kaiuttimien määrä: 2
• Kaiutinritilöiden viimeistely: metalli

Kohokohdat
Liitännät

• Äänitulo (3,5 mm)

Toistaa CD-, CD-R- ja CD-RW-levyjä

Käyttömukavuus

• Lataajan malli: päältä ladattava

Virta
•
•
•
•

Akun/pariston tyyppi: C-koko (LR14)
Jännite: 1,5 V
Paristojen määrä: 6
Virtatyyppi: Verkko- tai akkuvirta

Lisätarvikkeet

• Kaapelit/liitäntä: virtajohto
• Muuta: Pikaopas
• Takuu: Takuuvihko

Mitat
•
•
•
•

Tuotteen mitat (LxSxK): 262 x 245 x 123 mm
Pakkauksen mitat (LxSxK): 284 x 264 x 155 mm
Laitteen paino: 1,1 kg
Paino pakattuna: 1,8 kg

•

Philips valmistaa tunnetusti tuotteita, jotka ovat
yhteensopivia monien markkinoilla olevien
levytyyppien kanssa. Tässä äänentoistojärjestelmässä
voit käyttää CD-, CD-R- ja CD-RW-levyjä. CD-RWyhteensopivassa äänentoistolaitteessa on sekä CD-R
(CD-Recordable)- että CD-RW (CD-Rewritable) levyjen toistovalmius. CD-R-levyihin voi tallentaa
vain kerran, ja niitä voi toistaa kaikissa CDsoittimissa. CD-RW-levyihin voi puolestaan tallentaa
useita kertoja, ja niiden toistaminen on mahdollista
vain yhteensopivissa CD-soittimissa.

CD-levyn satunnaistoisto/uusinta

Satunnaistoisto/uusinta-toiminnon ansiosta sinun ei
tarvitse kuunnella kappaleita aina samassa
järjestyksessä. Kun olet ladannut lempikappaleesi
soittimeen, valitse satunnaistoisto tai uusinta, niin
kuulet kappaleet valitun tilan mukaisessa
järjestyksessä. Jokaisesta kuuntelukerrasta tulee
erilainen kuunteluelämys!

20 kappaleen CD-ohjelmointi

CD-ohjelmoinnin avulla voit toistaa
suosikkikappaleesi mieleisessäsi järjestyksessä.

Dynamic Bass Boost -bassotehostus
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Dynamic Bass Boost -toiminnon ansiosta kuuntelijat
voivat nauttia ensiluokkaisesta bassotehostuksesta
kaikilla äänenvoimakkuuksilla. Yksi painallus riittää!
Kun äänenvoimakkuutta pienennetään, basson
alataajuudet eivät yleensä toistu yhtä hyvin kuin
suurilla äänenvoimakkuuksilla. Ongelma voidaan
poistaa käyttämällä Dynamic Bass Boost bassotehostusta. Näin kuuntelijat voivat nauttia
tasaisen laadukkaasta äänentoistosta silloinkin, kun
äänenvoimakkuus on pieni.

