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AZ105G
Programozhatja kedvenc zenéit

Örömét lelheti az élet egyszerű dolgaiban, és átadhatja magát a kényelemnek. A kompakt 
és hordozható Philips CD Soundmachine egyszerűen kezelhető funkcióival tökéletes 
kényelemben élvezheti kedvenc zenéjét.

Élvezze a több forrásból érkező zenét
• CD, CD-R és CD-RW lejátszása
• FM hangolóegység a rádióhallgatás élményéért
• Audio-in bemenet a könnyű hordozható zenelejátszáshoz

Egyszerű használat
• CD kevert lejátszása/ismétlése a személyes zenei élményhez
• 20 programozható CD szám

Tiszta, részletgazdag hangzás
• Dinamikus basszuskiemelés: mély, drámai hang



 CD, CD-R és CD-RW lejátszása

A Philips termékei köztudottan a legtöbb kapható 
lemezformátummal kompatibilisek. Ez az 
audiorendszer lehetővé teszi, hogy Ön CD, CD-R és 
CD-RW forrásokból hallgasson zenét. A CD-RW 
kompatibilitás azt jelenti, hogy mind az írható (CD-
R), mind az újraírható (CD-RW) lemezeket 
lejátszhatja az audiokészülékén. A CD-R lemezekre 
egyszer lehet felvenni, majd bármely CD lejátszón 
lejátszhatók, míg a CD-RW lemezekre többször 
készíthető felvétel, ami többször újraírható, és csak 
kompatibilis audio CD lejátszókon játszható le.

CD: kevert/ismételt

A „Kevert / Ismétlés” funkció segítségével elfelejtheti 
a mindig ugyanabban a sorrendben történő lejátszás 
unalmát. Miután feltöltötte kedvenc számait a 
lejátszójára, csak válasszon a „Kevert” vagy 
„Ismétlés” módok közül, hogy változatosságot vigyen 
a lejátszás sorrendjébe. Ismerje meg az újszerű és 
egyedülálló zenei élményt, amely hatalmába keríti 
minden egyes zenehallgatás alkalmával.

20 programozható CD szám
A CD programozható lejátszás funkció segítségével 
mindig olyan sorrendben hallgathatja meg felvételeit, 
amilyenben szeretné.

Dinamikus basszuskiemelés

A Dinamikus mélyhang-kiemelés maximálisra növeli 
a zenei élvezetet, hiszen egyetlen gombnyomással 
képes kiemelni a zene mélyhang-tartalmát – 
bármilyen legyen is a hangerő-beállítás: alacsony vagy 
magas! A legmélyebb frekvenciák rendszerint 
elvesznek a hangerő alacsony szintre állítása mellett. 
Ennek ellensúlyozására a Dinamikus mélyhang-
kiemelés beállítható a mély hangszintek kiemelésére, 
így Ön kiegyenlített hanghatást élvezhet a hangerő 
csökkentése esetén is.
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Fénypontok
• Audiobemenet (3,5 mm) •
Audiolejátszás
• Adathordozók lejátszása: CD, CD-R, CD-RW
• Lemezlejátszási módok: gyorskeresés előre/

visszafelé, következő/előző műsorszám keresése, 
ismétléses/véletlen sorrendű/programozott

Hangolóegység/Vétel/Adás
• Hangolási sávok: FM
• Antenna: FM antenna

Hang
• Hangkiemelés: Dinamikus basszuskiemelés
• Hangrendszer: sztereó
• Hangerőszabályzás: forgatógomb (analóg)
• Kimeneti teljesítmény: 2 x 1 W RMS

Hangszórók
• A beépített hangszórók száma: 2
• Hangszórórácsokkal ellátott kidolgozás: fém

Csatlakoztathatóság

Kényelem
• Betöltő típusa: felső

Tápellátás
• Akkumulátor típusa: C méretű (LR14)
• Elemfeszültség: 1,5 V
• Elemek száma: 6
• Táplálás típusa: AC- vagy akkumulátorbemenet

Tartozékok
• Vezetékek/csatlakozás: Hálózati tápkábel
• Egyéb: Gyors üzembe helyezési útmutató
• Garancia: Garancialevél

Méretek
• Termék méretei (sz x mé x ma): 262 x 245 x 

123 mm
• Méret csomagolással együtt (Sz x Mé x Ma): 284 x 

264 x 155 mm
• Termék tömege: 1,1 kg
• Tömeg csomagolással együtt: 1,8 kg
Kiadás dátuma  
2013-12-09

Verzió: 2.0.3

12 NC: 8670 001 02272
EAN: 08 71258 16847 54

© 2013 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül 
változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. 
céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com

Műszaki adatok
CD Soundmachine
zöld

http://www.philips.com

