
 

 

Philips
CD-afspiller

Sølvfarvet
3 W
Digital stationsindstilling

AZ215S
Nyd din musik overalt

Du sætter pris på de enkle ting i livet og glæder dig over en nem komfort. Med den 
kompakte og transportable Philips CD-afspiller kan du nyde al din yndlingsmusik ved hjælp 
af funktioner, der er lette at bruge.

Nyd din musik fra forskellige kilder
• Afspil CD, CD-R og CD-RW
• FM-stereotuner
• Lydindgang til nem bærbar musikafspilning

Nem at anvende
• CD Shuffle/Repeat til personlig musiknydelse
• Programmerbar CD med 20 spor
• 20 forudindstillede faste stationer

Fyldig og klar lyd
• Dynamisk basforstærkning giver dyb og dramatisk lyd
• Samlet udgangseffekt på 3 W RMS



 Afspil CD, CD-R og CD-RW

Philips er kendt for at lave produkter, der er 
kompatible med mange af de diske, der findes på 
markedet. Denne CD-afspiller lader dig få glæde af 
din musik fra CD, CD-R og CD-RW. CD-RW (CD-
Rewritable kompatibel) betyder, at dit lydsystem kan 
afspille både CD-R (CD-Recordable) og CD-RW 
(CD-Rewritable). Der kan optages på CD-R-diske en 
gang, og de kan afspilles på alle typer CD-afspillere. 
Der kan optages og skrives på CD-RW-diske flere 
gange, og de kun kan afspilles på kompatible CD-
afspillere.

CD Shuffle/Repeat

Funktionen "Shuffle/Repeat" hjælper dig med at 
undgå kedsomheden ved at høre din musik afspillet i 
samme rækkefølge hele tiden. Når du har lagt dine 
yndlingsnumre på enheden, skal du bare vælge en af 
funktionerne - "Shuffle" eller "Repeat" - så afspilles 
dine sange i en ny rækkefølge. Nyd den anderledes 
og enestående musikoplevelse, hver gang du 
tilslutter din afspiller.

Programmerbar CD med 20 spor
Den programmerbare cd-afspilningsfunktion giver 
dig mulighed for at nyde dine foretrukne spor i den 
rækkefølge, du foretrækker.

Dynamisk basforstærkning

Dynamisk basforstærkning maksimerer din 
musikoplevelse ved at fremhæve basindholdet i 
musikken ved alle lydstyrkeindstillinger - fra lav til høj 
– med et tryk på en knap! De laveste basfrekvenser 
går sædvanligvis tabt, når lydstyrken dæmpes. For at 
modvirke dette kan dynamisk basforstærkning 
forstærke basniveauerne, så du kan nyde en ensartet 
lyd, selv når du skruer ned for styrken.

20 forudindstillede faste stationer
20 forudindstillede faste stationer
AZ215S/12

Vigtigste nyheder
• Vægt inkl. emballage: 1,6 kg
•

Lydafspilning
• Afspilningsmedie: CD, CD-R, CD-RW
• Diskafspilningstilstande: hurtigt frem/tilbage, søg 

efter næste/foregående spor, repeat/shuffle/
program

Tuner/modtagelse/transmission
• Tunerbånd: FM
• Antenne: FM-antenne
• Automatisk digital indstilling

Lyd
• Lydstyrke: op/ned
• Lydsystem: stereo
• Lydforbedring: Dynamisk basforstærkning
• Maks. udgangseffekt (RMS): 3 W

Højttalere
• Antal indbyggede højttalere: 2
• Højttalergitterets finish: metal

Tilslutningsmuligheder
• Lydindgang (3,5 mm)

Komfort
• Indlæsningstype: top

Strøm
• Strømtype: Vekselstrøm (AC) eller batteri
• Batteritype: C-størrelse (LR14)
• Batterispænding: 1,5 V
• Antal batterier: 6

Tilbehør
• Kabler/tilslutning: netledning
• Garanti: Garantibevis
• Andet: Brugervejledning

Mål
• Produktmål (B × D × H): 252 x 232 x 124 mm
• Produktvægt: 1 kg
• Emballagemål (B x D x H): 280 x 260 x 160 mm
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