Philips
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Stijlvol
MP3-CD
Zwart/zilver

AZ1137

Overal en altijd muziek
U geniet van de eenvoudige dingen in het leven en u houdt het graag ongecompliceerd.
Dankzij de gebruiksvriendelijke functies van deze strakke, draagbare Philips CDsoundmachine kunt u eenvoudig genieten van uw favoriete MP3-muziek.
Voor al uw muziek op verschillende media
• MP3/WMA-CD, CD en CD-RW afspelen
• MP3 Link voor het afspelen van draagbare muziek
• FM/MW-tuner voor radio-ontvangst
Gebruiksvriendelijk
• Geheugen voor 20 CD-nummers
• Compatibel met CD-R en CD-RW

AZ1137/12

CD-soundmachine

Stijlvol MP3-CD, Zwart/zilver

Kenmerken
MP3/WMA-CD, CD en CD-RW afspelen

Specificaties
superieure geluidskwaliteit die het audiosysteem
levert. MP3 Link is bovendien zeer handig omdat u
uw draagbare MP3-speler alleen maar op het
audiosysteem hoeft aan te sluiten.

Geheugen voor 20 CD-nummers

Met de functie voor het afspelen van
geprogrammeerde CD-nummers kunt u genieten
van uw favoriete nummers in de gewenste volgorde.

Compatibel met CD-R/RW
Met audiocompressietechnologie kunnen grote
digitale muziekbestanden tot 10 keer worden
verkleind zonder dat de geluidskwaliteit drastisch
verslechtert. MP3 en WMA zijn twee
compressieformaten waarmee u een wereld aan
muziek kunt afspelen op uw Philips-speler.
Download MP3- of WMA-nummers vanaf legale
muziekwebsites op internet of rip uw audio-CD's
naar MP3- of WMA-bestanden en breng deze over
naar uw speler.

MP3 Link

Audioweergave

• Media afspelen: MP3-CD, CD, CD-R, CD-RW,
WMA-CD
• Discafspeelmodi: Snel vooruit-/achteruitspoelen,
Volgende/vorige nummer zoeken, Herhalen/
shuffle/programmeren

Tuner/ontvangst/transmissie
• Antenne: FM-antenne
• Tunerbereik: FM, MW

Als uw audio-set compatibel is met CD-RW, kunnen
hier zowel CD-R- als CD-RW-discs op worden
afgespeeld. Op CD-R-discs kan slechts eenmaal
worden opgenomen en deze kunnen worden
afgespeeld op iedere audio CD-speler. Op CD-RWdiscs kan meerdere malen worden opgenomen en
deze kunnen alleen worden afgespeeld op
compatibele audio-CD-spelers. De laser pick-up en
CD-decodercircuits van spelers die compatibel zijn
met CD-RW zijn speciaal ontworpen om de speciale
opnamelaag van de faseverandering op de audio-CDRW te lezen, zodat u altijd uw eigen discs kunt
afspelen op uw audio-CD-systeem.

Geluid

FM/MW-tuner

Connectiviteit

• Geluidssysteem: stereo
• Volumeregeling: Draaiwieltje (analoog)
• Uitgangsvermogen: 2 x 1 W RMS

Luidsprekers

• Aantal ingebouwde luidsprekers: 2
• Afwerking speakerfrontjes: metaal

Gemak

• Schermtype: LCD-display
• Schermcijfers: 3
• Ladertype: Bovenzijde
• MP3 Link: 3,5 mm stereo lijningangkabel

Vermogen
•
•
•
•

Batterijtype: C-batterij (LR14)
Batterijvoltage: 1,5 V
Stroomvoorziening: 220 - 240 V
Aantal batterijen: 6

Accessoires
Met MP3 Link-connectiviteit kunt u MP3-bestanden
direct vanaf draagbare mediaspelers afspelen. Zo
kunt u genieten van uw favoriete muziek in de

FM/MW (AM)-stereotuner

• Kabels/aansluitingen: 3,5 mm-stereo
lijningangkabel, Netsnoer
• Gebruikershandleiding: meerdere talen
• Garantie: Boekje voor wereldwijde garantie

Afmetingen
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Publicatiedatum
2015-01-22
Versie: 2.0.5
12 NC: 8670 000 62123
EAN: 87 12581 53761 6

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.
Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving
worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom
van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve
eigenaren.
www.philips.com

Brutogewicht: 2,4 kg
Diepte van de verpakking: 139 mm
Hoogte van de verpakking: 262 mm
Breedte van de verpakking: 371 mm
Gewicht: 1,9 kg
Diepte hoofdunit: 236 mm
Hoogte hoofdunit: 122 mm
Breedte hoofdunit: 341 mm

