
 

 

„Philips“
CD grotuvas

Raudona
3 W
Skaitmeninis nustatymas

AZ215R
Mėgaukitės muzika, kad 

ir kur bekeliautumėte
Pajuskite malonumą, kurį suteikia paprasti gyvenimo daiktai, garantuojantys patogumą. Šis 
nedidelis nešiojamas ir lengvai valdomas „Philips“ CD grotuvas leis jums atsiduoti 
mėgstamos muzikos malonumams.

Mėgaukitės muzika iš skirtingų šaltinių
• Leiskite CD, CD-R ir CD-RW
• FM stereofoninis imtuvas
• Naudodami garso įvestį paprasčiau atkursite muziką iš nešiojamųjų įrenginių

Paprasta naudoti
• CD grojimas atsitiktine tvarka / kartojimas asmeniniam mėgavimuisi muzika
• 20 takelių programuojamas CD
• 20 iš anksto nustatytų stočių

Sodrus ir aiškus garsas
• Dinaminis žemųjų dažnių stiprinimas – sodrus ir dinamiškas garsas
• 3 W RMS bendra išvesties galia



 Leiskite CD, CD-R ir CD-RW

„Philips“ gamina produktus, kuriuos galima naudoti 
su daugeliu prekyboje esančių diskų. Garso sistema 
suteikia galimybę mėgautis muzika iš CD, CD-R ir 
CD-RW diskų. CD-RW (suderinama su CD-RW) 
reiškia, kad garso sistema gali leisti įrašomuosius 
kompaktinius diskus (CD-R) ir daugkartinio rašymo 
kompaktinius diskus (CD-RW). CD-R diskai yra 
įrašomi vieną kartą ir juos galima leisti bet kuriuo CD 
grotuvu, tačiau CD-RW diskus galima įrašyti kelis 
kartus ir leisti tik suderinamais garso CD grotuvais.

CD groj. ats. tv. / kart.

„Grojimo atsitiktine tvarka / kartojimo“ funkcija 
padeda atsikratyti nuobodulio klausantis muzikos ta 
pačia tvarka. Persiuntus savo mėgstamas dainas į 
grotuvą, visa, ką jums reikia padaryti, tai pasirinkti 
vieną iš režimų - „Groti atsitiktine tvarka“ arba 
„Kartoti“ tam, kad jūsų muzika būtų grojama įvairia 
tvarka. Mėgaukitės įvairiu ir unikaliu muzikos potyriu 
kiekvieną kartą įsijungę savo grotuvą.

20 takelių programuojamas CD
Programuojama CD atkūrimo funkcija leidžia 
mėgautis mėgiamais muzikos takeliais pageidaujama 
tvarka.

Dinaminis žemųjų dažnių stiprinimas

Dinaminio žemųjų dažnių stiprinimo funkcija 
maksimaliai padidina mėgavimosi muzika galimybes: 
galite pasirinkti įvairiausius žemųjų dažnių muzikos 
garsų garsumo nustatymus – nuo mažo iki didelio – 
ir viskas vienu mygtuko paspaudimu! Žemiausi 
žemieji dažniai paprastai dingsta, kai sumažinate 
garsumą. Kad taip nenutiktų, galima įjungti dinaminį 
žemųjų dažnių stiprinimą ir šiuos dažnius sustiprinti, 
kad nuolatos galėtumėte mėgautis tokiu pat garsu – 
nesvarbu, kokį garsumą pasirinksite.

20 iš anksto nustatytų stočių
20 iš anksto nustatytų stočių
AZ215R/12

Ypatybės
• Garso įvestis (3,5 mm) •
Garso atkūrimas
• Atkuriama medija: CD, CD-R, CD-RW
• Diskų atkūrimo režimai: Greitai pirmyn / atgal, Kito 

/ ankstesnio takelio paieška, pakartoti/groti 
atsitiktine tvarka/programuoti

Derintuvas / imtuvas / siųstuvas
• Imtuvo diapazonas: FM
• Antena: FM antena
• Automatinis skaitmeninis nustatymas

Garsas
• Garsumo reguliatorius: didinimas / mažinimas
• Garso sistema: stereo
• Garsumo gerinimas: Dinaminis žemųjų dažnių 

stiprinimas
• Maksimali išvesties galia (RMS): 3 W

Garsiakalbiai
• Integruotų garsiakalbių skaičius: 2
• Garsiakalbių grotelių apdaila: Metalas

Prijungimo galimybė

Patogumas
• Įdėjimo būdas: Viršuje

Maitinimas
• Maitinimo tipas: AC arba baterijų įvestis
• Baterijos tipas: C dydžio (LR14)
• Akumuliatoriaus įtampa: 1,5 V
• Maitinimo elementų skaičius: 6

Konstrukcija
• Spalva: Raudona

Priedai
• Laidai / jungtys: Maitinimo laidas
• Garantija: Garantijos lapelis
• Kita: Vartotojo vadovas

Matmenys
• Gaminio matmenys (P x A x G): 252 x 232 x 

124 mm
• Gaminio svoris: 1 kg
• Pakuotės matmenys (P x G x A): 280 x 260 x 160
• Svoris su pakuote: 1,6 kg
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