Philips
CD Soundmachine

AZ1123

Música aonde quer que você vá
Compacto e elegante, este player integrado reproduz todos os CDs, incluindo CDRs e
CD-RWs. Relaxe e curta suas músicas com a reprodução programável de 20 faixas.
Ouça suas músicas favoritas de diferentes fontes
• Aparelho de CD
• Compatibilidade com CD-R e CD-RW
• Sintonizador estéreo FM/MW
Fácil de usar
• Reprod. aleatória/progr./repetição CD
• Monitor LCD multifuncional
• Entrada para fone de ouvido estéreo

AZ1123/78

CD Soundmachine

Destaques
Aparelho de CD

Especificações
Reprod. aleatória/progr./repetição CD

Aparelho de CD

Compatibilidade com CD-R/RW

Compatibilidade com CD-RW significa que seu
aparelho de som pode reproduzir discos graváveis
(CD-R) e discos regraváveis (CD-RW). CD-R são
discos que permitem uma única gravação, podem ser
reproduzidos em qualquer aparelho de CD. Já os
CDs-RW podem ser gravados e regravados
inúmeras vezes, e só podem ser reproduzidos em
leitores de CD compatíveis. O sensor a laser e a
circuitaria do decodificador de CD de um leitor
compatível com CD-RW são especialmente
projetados para ler a camada de gravação de troca
de fase do CD-RW com áudio, assegurando que
você poderá reproduzir os CDs que criar no
aparelho de CD de seu sistema de áudio.

Reprodução de áudio

• Mídia de reprodução: CD, CD-R, CD-RW
• Modos de reprodução de discos: Avanço/
retrocesso, Localizar próxima faixa/faixa anterior,
Repetir reprodução, Reproduzir aleatoriamente
(Shuffle)
• Tipo de carregador: Parte superior
• Faixas programáveis: 20

Sintonizador/Recepção/Transmissão
• Antena: Antena FM
• Faixas do sintonizador: FM, MW
Reprod. aleatória/progr./repetição CD

Monitor LCD multifuncional

Som
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•

Potência de saída (RMS): 2x1W
Sistema de áudio: Estéreo
Diâmetro do alto-falante: 3"
Controle de volume: giratório

Praticidade

Sintonizador estéreo FM/MW

• Tipo de display: LCD
• Dígitos do visor: 2

Conectividade

• Fone de ouvido: 3,5 mm

Alimentação
Monitor LCD multifuncional

Entrada para fone de ouvido estéreo
Sintonizador estéreo FM/MW

•
•
•
•

Tipo de bateria: LR14
Tensão da bateria: 1,5 V
Alimentação
Nº de pilhas: 6

Acessórios

• Acessórios inclusos: Cabo de alimentação AC,
Manual do usuário, Certificado de garantia

Dimensões

Entrada para fone de ouvido estéreo
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• Dimensões da embalagem (L x A x P):
397 x 169 x 246 mm
• Dimensões do produto (L x A x P):
350 x 127 x 217 mm
• Peso: 1,9 kg
• Peso, incluindo embalagem: 2,55 kg
•
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* Evite o uso prolongado do aparelho com volume superior a 85
decibéis pois isto poderá prejudicar a sua audição.

