CD Radiorecorder

Portable Radio MP3/CD Soundmachine
• Muziekvermogen 2 x 3,2 watt (MPO).
• Digitale tuner (30 voorkeurzenders).
• Geschikt voor het weergeven CD-ROM’s met MP3
bestanden (8 en 12 cm discs).
• Display met achtergrondverlichting in twee kleuren.
• MP3 cd-navigatie met navigatiering.
• Programmeerbare cd speler.
• UltraBass 2.
• Geschikt voor net- en batterijvoeding.

AZ1150
AZ1155

CD Radiorecorder

AZ1150
AZ1155

TYPEBESCHRIJVING
Radio
- Digitale tuner voor AM en FM.
- Drie golfbereiken, midden-, langegolf en FM-band.
- Autostore, voor het automatisch zoeken en in het
geheugen vastleggen van zenders.
- Ferroceptor voor selectieve ontvangst van midden- en
langegolfzenders.
- Solide telescoopantenne voor ontvangst van FM-zenders.
Versterker
- Ultrabass voor weergave van diepe bastonen.
- Muziekvermogen 2 x 3,2 watt (MPO)
CD speler
- Geschikt voor het afspelen van CD-ReWritable discs.
- Programmeerbare afspeelvolgorde, maximaal 20 tracks.
- Geschikt voor het afspelen van 8 cm en 12 cm discs.
- Geschikt voor het weergeven CD-ROM’s met MP3
bestanden.
- MP3 cd-navigatiering geeft de mogelijkheid over de albums
heen te stappen.
- Shuffle, voor het in willekeurige volgorde afspelen van
tracks.
- Repeat, voor het herhalen van een track of de gehele cd.
- Snelzoekfunctie zowel voor- als achteruit.
Algemeen
- Overzichtelijk LCD informatiescherm met verschillende
kleuren achtergrondlicht.
- Achtergrondverlichting is groen bij tuner en cd en oranje
in de functie MP3.
Meegeleverde accessoires AZ 1150
- Netsnoer.
- Gebruiksaanwijzing in diverse talen, waaronder
Nederlands.
Meegeleverde accessoires AZ 1155
- Afstandsbediening
- Netsnoer.
- Gebruiksaanwijzing in diverse talen, waaronder
Nederlands.
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TECHNISCHE GEGEVENS
AZ 1150
Radio
Golfbereiken

Tuner
Antenne

:
:
:
:
:

MG 525 - 1607 kHz
LG 148,5 - 284 kHz
FM 87,5 - 108 MHz
digitaal voor AM en FM
ingebouwde ferroceptor
voor AM
: telescoopantenne voor FM

Versterker
Continuvermogen
Muziekvermogen
Luidsprekers

: 2 x 1,6 watt (RMS)
: 2 x 3,2 watt (MPO)
: 2 x 3” full range

CD speler
Frequentiebereik
Signaal/ruis verhouding
Kanaalscheiding (1 kHz)
Jengel

:
:
:
:

20 - 20.000 Hz
80 dB
94 dB
nihil (kwartssturing)

Algemeen
Voeding
net
batterij
Display
Gewicht
Afmetingen (h x b x d)
EAN code

:
:
:
:
:
:

220 V, 50 Hz, +/- 10%
9 V (6 x 1,5 V, Philips R14)
9 digit LCD
ca. 3,8 kg
147 x 357 x 259 mm
87 10101 3802 30

AZ 1155
De AZ 1155 is gelijk aan de AZ 1150 m.u.v. de
meegeleverde afstandsbediening en:
EAN code
: 87 10101 3802 54

