
 

 

Philips
CD Soundmachine

CD

AZ1123W
Rik och klar ljudupplevelse

Den här allt-i-ett-spelaren är kompakt och snygg och spelar alla typer av CD-skivor, 
inklusive CD-R och CD-RW. Luta dig tillbaka och njut av musik på ett bekvämt sätt med 
den programmerbara funktionen för återuppspelning av 20 spår.

Njut av musiken från olika källor
• Programmerbar för 20 CD-spår
• FM/MW-stereomottagare
• Kompatibel med CD-R och CD-RW

Allt du behöver
• Shuffle och repetera
• Flerfunktionell LCD-skärm
• Uttag för stereohörlurar



 FM/MW-stereomottagare
FM/MW-stereomottagare

CD-R/RW-kompatibel
CD/RW-kompatibilitet betyder att du kan spela både 
CD/R- och CD/RW-skivor. På en CD/R-skiva kan du 
bara spela in en gång och skivan kan användas i alla 
CD-spelare. På CD/RW-skivor kan du däremot 
spela över redan inspelad information flera gånger, 
men den kan bara spelas på vissa CD-spelare. Lasern 
och CD-avkodaren på CD/RW-kompatibla spelare 
är speciellt utformad för att läsa det speciella 
fasförändrade CD/RW-formatet så att du kan spela 
dina egna heminspelade skivor på CD-spelaren.

Uttag för stereohörlurar
Anslut dina egna hörlurar och få en mer personlig 
ljudupplevelse när det passar dig bäst. Anslut 
hörlurarna till spelaren, så kan du lyssna på din 
favoritmusik med fantastiskt ljud utan att störa 
andra.
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Funktioner
• Visa siffror: 2 •
Ljuduppspelning
• Uppspelningsmedia: CD, CD-R, CD-RW
• Skivuppspelningslägen: Snabbt framåt/bakåt, Nästa/

Föregående spårsökning, Repetera spelning, 
Blandad uppspelning

• Typ av laddare: Toppmatad
• Programmerbara spår: 20

Mottagare/mottagning/sändning
• Antenn: FM-antenn
• Radioband: FM, AM

Ljud
• Uteffekt (RMS): 2 x 1 W
• Ljudsystem: Stereo
• Högtalardiameter: 3 tum
• Volymkontroll: ratt

Bekvämlighet
• Skärmtyp: LCD

Anslutningar
• Hörlur: 3,5 mm

Effekt
• Batterityp: LR14
• Batterispänning: 1,5 V
• Nätström
• Antal batterier: 6

Tillbehör
• Tillbehör som medföljer: Nätkabel, Bruksanvisning, 

Garanticertifikat

Mått
• Förpackningens mått (B x H x D): 

397 x 169 x 246 mm
• Produktens mått (B x H x D): 

350 x 127 x 217 mm
• Vikt: 1,9 kg
• Vikt inkl. förpackning: 2,55 kg
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