
 

 

Philips
CD Soundmachine -soitin, 
Dynamic Bass Boost

CD
kasetti

AZ127
Nauti musiikista kaikkialla

Nautitko elämän pienistä hienouksista? Pienikokoinen kannettava AZ127 on nautintoa 
kautta linjan – lempimusiikkisi ja helppokäyttöiset toiminnot.

Täydellinen kuunteluelämys
• Toistaa CD-, CD-R- ja CD-RW-levyjä
• Kasettidekki, jossa on automaattinen pysäytystoiminto
• Kuuntele FM-radiota

Helppokäyttöinen
• 20 kappaleen CD-ohjelmointi
• CD-levyn satunnaistoisto/uusinta henkilökohtaiseen musiikkinautintoon
• Äänituloliitännällä kannettavan musiikin toisto on helppoa

Rikas ja selkeä ääni
• Dynaaminen bassotehostus takaa syvän ja vaikuttavan äänen



 Kasettidekki, jossa on automaattinen 
pysäytystoiminto

Kasettidekki, jossa on automaattinen 
pysäytystoiminto

Dynamic Bass Boost -bassotehostus

Dynamic Bass Boost -toiminnon ansiosta kuuntelijat 
voivat nauttia ensiluokkaisesta bassotehostuksesta 
kaikilla äänenvoimakkuuksilla. Yksi painallus riittää! 
Kun äänenvoimakkuutta pienennetään, basson 
alataajuudet eivät yleensä toistu yhtä hyvin kuin 
suurilla äänenvoimakkuuksilla. Ongelma voidaan 
poistaa käyttämällä Dynamic Bass Boost -
bassotehostusta. Näin kuuntelijat voivat nauttia 
tasaisen laadukkaasta äänentoistosta silloinkin, kun 
äänenvoimakkuus on pieni.

CD-levyn satunnaistoisto/uusinta

Satunnaistoisto/uusinta-toiminnon ansiosta sinun ei 
tarvitse kuunnella kappaleita aina samassa 
järjestyksessä. Kun olet ladannut lempikappaleesi 
soittimeen, valitse satunnaistoisto tai uusinta, niin 
kuulet kappaleet valitun tilan mukaisessa 
järjestyksessä. Jokaisesta kuuntelukerrasta tulee 
erilainen kuunteluelämys!

Äänitulo (3,5 mm)

Yhdellä helpolla liitännällä saat musiikkia 
kannettavista laitteista ja tietokoneista. Liität vain 
laitteesi Philips-laitteen äänituloliitäntään (3,5 mm). 
Tietokoneet liitetään tavallisesti kuulokelähdön 
kautta. Kun laitteet on liitetty, voit toistaa koko 
musiikkikokoelmasi suoraan ensiluokkaisilla 
kaiuttimilla. Philips antaa aina parempaa ääntä.
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Tekniset tiedot
Äänen toisto
• Levyn syöttö: Päältä ladattava
• Toistomuodot: CD, CD-R, CD-RW
• Levytoistotilat: Pikahaku eteen/taaksepäin, 

Seuraavan/edellisen kappaleen haku, Jatkuva toisto, 
Kappaleiden satunnaistoisto

• ohjelmoitavia kappaleita: 20
• Dekkien määrä: 1
• kasettidekin tekniikka: Mekaaninen

Viritin/vastaanotto/signaalinsiirto
• Virittimen aaltoalueet: FM
• Antenni: FM-antenni

Ääni
• Lähtöteho (RMS): 2 x 1 W
• Äänenparannus: Dynamic Bass Boost -

bassotehostus
• Äänentoistojärjestelmä: Stereo
• Kaiuttimen halkaisija: 3"
• Äänenvoimakkuuden säätö: kierrettävä

Kaiuttimet
• Sisäiset kaiuttimet: 2

Käyttömukavuus
• Näyttötyyppi: LCD

Liitännät
• 3,5 mm:n linjatulo (stereo): (ÄÄNITULO)

Virta
• Akun/pariston tyyppi: LR14
• Jännite: 1,5 V
• Paristojen määrä: 6
• Verkkovirta: 220–240 V

Lisätarvikkeet
• Pikaopas
• Takuu: Takuuvihko

Mitat
• Pakkauksen mitat (L x K x S): 326 x 275 x 158 mm
• Tuotteen mitat (L x K x S): 300 x 240 x 133 mm
• Paino: 2 kg
• Paino pakattuna: 2,4 kg
•
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