
 

 

Philips
CD радиокасетофон

AZ1123
Музика в движение

Компактен и стилен, този плейър "всичко в едно" възпроизвежда всякакви 
компактдискове, включително CD-R и CD-RW. Отпуснете се и се наслаждавайте 
на музиката с програмируемо повторно възпроизвеждане на 20 мелодии.

Наслаждавайте се на любимата си музика от различни източници
• CD плейър
• Съвместимост със записваеми и презаписваеми CD
• FM/MW стерео тунер

Лесна за употреба
• CD размесване/програма/повторение
• Многофункционален LCD дисплей
• Гнездо за стерео слушалки
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Съвместимост със CD-R/RW
Съвместимост с презаписваеми CD означава, че 
вашето аудио устройство може да 
възпроизвежда и записваеми CD (CD-R), и 
презаписваеми CD (CD-RW) дискове. CD-R 
дисковете са за еднократен запис и могат да се 
възпроизвеждат от всеки аудио CD плейър, 
докато CD-RW дисковете могат да се записват и 
презаписват многократно и могат да се 
възпроизвеждат само от съвместими аудио CD 
плейъри. Лазерната глава и схемите на декодера 
на CD-RW съвместимите плейъри са специално 
проектирани да четат специалния слой за запис с 
промяна на фазата на аудио CD-RW, с което 
осигуряват винаги да можете да възпроизвеждате 
ваши записани у дома дискове на вашата аудио 
CD система.
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Акценти

* Избягвайте прекомерната употреба на комплекта при сила на 
звука над 85 децибела, тъй като това може да увреди слуха ви.
• Цифри на дисплея: 2
Аудио възпроизвеждане
• Носители за възпроизвеждане: CD, CD-R, CD-

RW
• Режими на възпроизвеждане на диска: Бързо 
напред/назад, Търсене на следваща/предишна 
песен, Повторно изпълнение, Разбъркано 
възпроизвеждане

• Тип устройство за зареждане: Отгоре
• програмируеми песни: 20

Тунер/приемане/предаване
• Антена: FM антена
• Обхвати на тунера: FM, MW

Звук
• Изходна мощност (RMS): 2 x 1 W
• Звукова система: Стерео
• Диаметър на високоговорителя: 3 инча
• Регулиране на силата на звука: въртящ се

Удобство
• Тип на дисплея: LCD

Възможности за свързване
• Слушалка: 3,5 мм

Мощност
• Тип батерия: LR14
• Напрежение на батерията: 1,5 V
• Мрежово захранване: да
• Брой на батериите: 6

Аксесоари
• Аксесоари в комплектацията: Захранващ кабел, 
Ръководство за потребителя, Гаранционен 
сертификат

Размери
• Габарити на опаковката (Ш x В x Д): 

397 x 169 x 246 мм
• Габарити на продукта (Ш x В x Д): 

350 x 127 x 217 мм
• Тегло: 1,9 кг
• Тегло вкл. опаковката: 2,55 кг
•
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