
 

 

Philips
Bumbox CD

AZ1123W
Bogaty i czysty dźwięk

Ten niewielki i stylowy odtwarzacz typu „wszystko w jednym” umożliwia odtwarzanie 
wszystkich płyt CD, w tym CD-R i CD-RW. Usiądź i rozkoszuj się ulubioną muzyką i 
możliwością zaprogramowania do 20 utworów.

Korzystaj z różnych źródeł muzyki
• Odtw. CD z funkcją program. 20 utworów
• Tuner stereo UKF/ŚR.
• Obsługa płyt CD-R i CD-RW

Wszystko czego potrzebujesz
• Tryb losowy i powtarzanie
• Wielofunkcyjny wyświetlacz LCD
• Stereofoniczne gniazdo słuchawkowe



 Tuner stereo UKF/ŚR.
Tuner stereo UKF/ŚR.

Obsługa płyt CD-R/RW
Kompatybilny z CD-RW oznacza, że w sprzęcie 
audio można odtwarzać płyty CD-R i CD-RW. CD-
R to płyty jednokrotnego zapisu, które można 
odtwarzać w dowolnym odtwarzaczu CD, podczas 
gdy CD-RW to płyty wielokrotnego zapisu i 
kasowania, które można odtwarzać tylko w 
kompatybilnych odtwarzaczach CD. Promień lasera i 
układ dekodera CD w odtwarzaczach 
kompatybilnych z CD-RW są specjalnie 
dostosowane do odczytu specjalnej warstwy, na 
której zapisana jest muzyka na płytach CD-RW, 
dzięki czemu na takim sprzęcie audio można 
odtwarzać płyty nagrane w domu.

Stereofoniczne gniazdo słuchawkowe
Stereofoniczne gniazdo słuchawkowe
AZ1123W/12

Zalety
• Liczba wyświetlanych cyfr: 2
Odtwarzanie dźwięku
• Odtwarzane nośniki: płyta CD, CD-R, CD-RW
• Tryby odtwarzania płyt: Szybkie odtwarzanie do 

przodu/do tyłu, Wyszukiwanie nast./poprzed. 
ścieżki, Odtwarzanie wielokrotne, Odtwarzanie w 
kolejności losowej

• Sposób ładowania: Góra
• liczba utworów do zaprogramowania: 20

Tuner/Odbiór/Transmisja
• Antena: Antena zakresu UKF
• Pasma tunera: UKF, ŚR.

Dźwięk
• Moc wyjściowa (RMS): 2x1 W
• System dźwięku: Stereo
• Średnica głośnika: 7,5 cm
• Regulacja głośności: obrotowa

Udogodnienia
• Typ wyświetlacza: LCD

Możliwości połączeń
• Słuchawki: 3,5 mm

Moc
• Rodzaj baterii: LR14
• Napięcie baterii: 1,5 V
• Zasilanie sieciowe
• Liczba baterii lub akumulatorów: 6

Akcesoria
• Akcesoria w zestawie: Przewód zasilający sieciowy, 

Instrukcja obsługi, Karta gwarancyjna

Wymiary
• Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 

397 x 169 x 246 mm
• Wymiary produktu (szer. x wys. x gł.): 

350 x 127 x 217 mm
• Waga: 1,9 kg
• Waga wraz z opakowaniem: 2,55 kg
•
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