
 

 

Philips
CD радиокасетофон

AZ1750
Слушайте музика, където и да се намирате
с тази портативна звукова система
Изпитвате удоволствие от простите неща в живота и обичате удобството. Компактният и 
портативен CD радиокасетофон Philips AZ1750/12 ви позволява да се отдадете на 
удоволствието от любимата си музика с помощта на лесните за използване функции.

Наслаждавайте се на любимата си музика от много източници
• Възпроизвеждане на CD, CD-R и CD-RW
• FM тунер за слушане на радио
• MP3 Link за възпроизвеждане на преносима музика

Лесна употреба
• Програмируем за 20 мелодии CD
• CD размесване/повторение, за да слушате вашата музика по ваш вкус
• CD размесване/повторение, за да слушате вашата музика по ваш вкус

Богат и чист звук
• Динамично усилване на басите за дълбок и драматичен звук



 Възпроизвеждане на CD, CD-R и CD-
RW

Фирмата Philips е известна с това, че 
продуктите й са съвместими с много 
дискове, предлагани на пазара. Тази 
аудиосистема ви позволява да се радвате на 
музика от CD, CD-R и CD-RW дискове. 
CD-RW (съвместим с презаписваеми CD 
дискове) означава, че вашата аудиосистема 
може да възпроизвежда както CD дискове 
за еднократен запис (CD-R), така и 
презаписваеми CD дискове (CD-RW). CD-R 
дисковете могат да се записват един път и 
да се възпроизвеждат на всеки аудио CD 
плейър, а CD-RW дисковете могат да се 
записват и презаписват много пъти и да се 
възпроизвеждат само на съвместими аудио 
CD плейъри.

MP3 Link

MP3 връзката позволява директно 
възпроизвеждане на MP3 съдържание от 

портативни мултимедийни плейъри. Освен 
удоволствието от слушането на любимата 
ви музика с превъзходно качество на звука, 
излизащ от аудио системата, MP3 връзката е 
и изключително удобна, защото всичко, 
което трябва да направите, е да включите 
своя MP3 плейър в аудио системата.

Програмируем за 20 мелодии CD
Програмируемото възпроизвеждане на CD 
дискове ви дава възможност да слушате 
любимите си записи в желаната от вас 
поредност.

CD размесване/повторение

Функцията "Разбъркване/повторение" ви 
спасява от скуката да слушате музиката си 
винаги в един и същи ред. След като 
заредите любимите си песни в плейъра, 
трябва само да изберете един от режимите 
- "Разбъркване" или "Повторение", и вашите 
мелодии ще се възпроизвеждат в различен 
ред в съответния режим. Радвайте се на 
различното и неповторимо музикално 
изживяване всеки път, когато включите 
плейъра си.

Динамично усилване на басите

Динамичното усилване на басите довежда 
до максимум наслаждението ви от музиката, 
като подчертава присъствието на басите в 
целия диапазон на силата на звука - от слабо 
до силно - само с натискането на един 
бутон! Най-ниските басови честоти 
обикновено се губят при зададена малка 
сила на звука. Като противодействие на това 
можете да включите динамичното усилване 
на басите, което усилва нивата на басите, за 
да се наслаждавате на еднакъв звук, дори 
когато намалите звука.

CD размесване/повторение
Функцията "Разбъркване/повторение" на 
тази звукова система Philips ви спасява от 
скуката да слушате музиката си винаги в 
един и същ ред. След като заредите 
любимите си песни в плейъра, трябва само 
да изберете един от режимите – 
"Разбъркване" или "Повторение" – и вашите 
мелодии ще се възпроизвеждат в различен 
ред в съответния режим. Радвайте се на 
различното и неповторимо музикално 
изживяване всеки път, когато включите 
плейъра си.
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Аудио възпроизвеждане
• Носители за възпроизвеждане: CD, CD-R, CD-

RW
• Режими на възпроизвеждане на диска: бързо 
напред/назад, търсене на следваща/предишна 
песен, повторение/разбъркване/програмиране

Звук
• Звукова система: стерео
• Подобрение на звука: Динамично усилване на 
басите

• Регулиране на силата на звука: въртящ се 
регулатор (аналогов)

• Изходна мощност: 2 x 1 W RMS

Тунер/приемане/предаване
• Обхвати на тунера: FM стерео
• Антена: FM антена

Високоговорители
• Брой вградени високоговорители: 2
• Покритие на мрежите на високоговорителите: 
метал

Възможности за свързване
• MP3 Link: 3,5 мм стерео вход

Удобство
• Тип на дисплея: LCD дисплей
• Тип устройство за зареждане: отгоре

Power
• Мрежово захранване: AC адаптер, 220-240 V
• Тип батерия: Размер C (LR14)
• Напрежение на батерията: 1,5 V
• Брой батерии: 6

Аксесоари
• Други: Ръководство за потребителя
• Гаранция: Гаранционна карта

Размери
• Ширина на главния блок: 380 мм
• Дълбочина на главния блок: 92 мм
• Височина на главния блок: 200 мм
• Ширина на опаковката: 416 мм
• Дълбочина на опаковката: 130 мм
• Височина на опаковката: 238 мм
• Бруто тегло: 2,2 кг
• Тегло: 1,9 кг
•
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