
 

 

Philips
CD Soundmachine

Červená
3W
Digitálne ladenie

AZ215R
Vychutnávajte si svoju hudbu 

všade na cestách
Radujete sa v živote z jednoduchých a praktických vecí. Kompaktný a prenosný prehrávač 
Philips CD Soundmachine vám vďaka ľahko použiteľným funkciám umožní vychutnať si 
vašu obľúbenú hudbu.

Užite si hudbu z iného zdroja
• Prehrávajte CD, CD-R a CD-RW
• FM stereofónny tuner
• Zvukový vstup pre jednoduché prehrávanie hudby z prenosných zariadení

Jednoduché používanie
• CD náhodne/opakovať pre osobné potešenie z hudby
• 20 naprogramovaných skladieb z disku CD
• 20 predvolených rozhlasových staníc

Bohatý a čistý zvuk
• Dynamické zvýraznenie basov pre hlboký a vzrušujúci zvuk
• Celkový výstupný výkon 3 W RMS



 Prehrávajte CD, CD-R a CD-RW

Spoločnosť Philips je známa výrobou produktov, 
ktoré sú kompatibilné s veľkým množstvom nosičov 
dostupných na trhu. Tento audio systém vám umožní 
vychutnávať si hudbu z nosičov CD, CD-R a CD-
RW. CD-RW (kompatibilný s prepisovateľnými CD 
nosičmi) znamená, že váš audio systém dokáže 
prehrávať nahrávateľné CD nosiče (CD-R) aj 
prepisovateľné CD nosiče (CD-RW). CD-R nosiče 
je možné nahrať jeden raz a možno ich prehrávať na 
ľubovoľnom prehrávači CD, zatiaľ čo CD-RW 
nosiče je možné viacnásobne nahrávať a prepisovať 
a možno ich prehrávať len na kompatibilných 
prehrávačoch zvukových CD nosičoch.

CD náhodne/opakovať

Funkcia „náhodne/opakovať“ vás zbaví nudy pri 
počúvaní hudby prehrávanej neustále v rovnakom 

poradí. Po načítaní obľúbených skladieb do 
prehrávača stačí, ak si vyberiete jeden z režimov – 
„Náhodne“ alebo „Opakovať“ a melódie sa budú 
prehrávať v poradí podľa zvoleného režimu. Pri 
každom použití prehrávača si tak zabezpečíte nový a 
jedinečný hudobný zážitok.

20 naprogramovaných skladieb z disku 
CD
Funkcia naprogramovaného prehrávania disku CD 
vám umožní vychutnať si vaše obľúbené skladby v 
požadovanom poradí.

Dynamické zvýraznenie basov

Dynamické zvýraznenie basov maximalizuje hudobný 
zážitok zdôraznením basového obsahu na všetkých 
nastaveniach hlasitosti - od nízkej po vysokú. Stačí 
jeden dotyk tlačidla! Spodné basové frekvencie sa 
bežne stratia, keď sa hlasitosť nastaví na nízku 
úroveň. Aby sa tomuto zabránilo, dynamické 
zvýraznenie basov možno prepnúť na podporné 
basové úrovne, takže si budete môcť užívať 
konzistentný zvuk aj v prípade, že znížite hlasitosť.

20 predvolených rozhlasových staníc
20 predvolených rozhlasových staníc
AZ215R/12

Technické údaje
Prehrávanie zvuku
• Prehrávané médiá: CD, CD-R, CD-RW
• Režimy prehrávania disku: rýchlo dopredu/dozadu, 

vyhľadávanie ďalšej/predchádz. skladby, opakovať/
náhodne/program

Tuner/Príjem/Vysielanie
• Pásma tunera: FM
• Anténa: FM anténa
• Automatické digitálne ladenie

Zvuk
• Ovlád. hlasitosti: nahor/nadol
• Zvukový systém: stereofónny
• Vylepšenie zvuku: Dynamické zvýraznenie basov
• Maximálny výstupný výkon (RMS): 3 W

Reproduktory
• Počet vstavaných reproduktorov: 2
• Povrchová úprava mriežok reproduktorov: kov

Pripojiteľnosť
• Zvukový vstup (3,5 mm)

Vybavenie a vlastnosti
• Typ vkladania: zvrchu

Príkon
• Typ napájania: Zo siete alebo batérie
• Typ batérie: Veľkosť C (LR14)
• Napätie batérie: 1,5 V
• Počet batérií: 6

Dizajn
• Farba: Červená

Príslušenstvo
• Káble/pripojenie: sieťový kábel
• Záruka: Záručný list
• Iné: Manuál používateľa

Rozmery
• Rozmery produktu (ŠxHxV): 252 x 232 x 124 mm
• Hmotnosť výrobku: 1 kg
• Rozmery balenia (Š x H x V): 280 x 260 x 160 mm
• Hmotnosť vrátane balenia: 1,6 kg
•
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