
 

 

Philips
CD Soundmachine

Silver
3 W
Digitalmottagare

AZ215S
Lyssna på musik var du än är

Njut av de enkla sakerna i livet och gläd dig åt bekvämligheten. Med den kompakta, 
portabla Philips CD Soundmachine kan du med hjälp av lättanvända funktioner hänge dig 
åt din favoritmusik.

Njut av musiken från olika källor
• Spela CD, CD-R och CD-RW
• FM-stereomottagare
• Ljudingång för enkel bärbar musikuppspelning

Lättanvänd
• Blandad/upprepad uppspelning av CD för personlig musikunderhållning
• Programmerbar för 20 CD-spår
• 20 förinställda kanaler

Fylligt och klart ljud
• DBB (Dynamic Bass Boost) för djupare och bättre ljud
• Total uteffekt på 3 W RMS



 Spela CD, CD-R och CD-RW

Philips är känt för att tillverka produkter som är 
kompatibla med många skivformat som är tillgängliga 
på marknaden. Med det här ljudsystemet kan du 
lyssna på musik från CD, CD-R och CD-RW. CD-
RW-kompatibel betyder att ljudsystemet kan spela 
upp både CD-R- och CD-RW-skivor. På CD-R-
skivor kan du spela in en gång och de kan användas i 
alla CD-spelare. På CD-RW-skivor du spela över 
redan inspelad information många gånger och kan 
användas i kompatibla CD-spelare.

Blandad/upprepad uppspelning av CD

Med funktionen "Shuffle/Repeat" tråkar du inte ut dig 
med att lyssna på musiken i samma ordning hela 
tiden. När du har överfört favoritlåtarna till spelaren 
behöver du bara välja ett av lägena "Shuffle" eller 
"Repeat" för att låtarna ska spelas i olika ordning. 
Njut av olika musikupplevelser varje gång du sätter 
igång spelaren.

Programmerbar för 20 CD-spår
Med den programmerbara CD-
uppspelningsfunktionen kan du lyssna på dina 
favoritspår i den ordning du vill.

DBB (Dynamic Bass Boost)

Med DBB (Dynamic Bass Boost) maximerar du 
musikupplevelsen med en knapptryckning och 
tydliggör basen i alla volyminställningar – från lågt till 
högt. De lägsta basfrekvenserna går ofta förlorade 
vid låga volymer. För att motverka detta kan du ställa 
in DBB så att basen förstärks och du kan njuta av ett 
rikt ljud även när du skruvar ned volymen.

20 förinställda kanaler
20 förinställda kanaler
AZ215S/12

Funktioner
• Vikt inkl. förpackning: 1,6 kg
•

Ljuduppspelning
• Uppspelningsmedia: CD, CD-R, CD-RW
• Skivuppspelningslägen: spola framåt/bakåt, nästa/

föregående spårsökning, repeat/shuffle/program

Mottagare/mottagning/sändning
• Radioband: FM
• Antenn: FM-antenn
• Automatisk digital kanalsökning

Ljud
• Volymkontroll: upp/ned
• Ljudsystem: stereo
• Ljudförbättring: DBB (Dynamic Bass Boost)
• Högsta uteffekt (RMS): 3 W

Högtalare
• Antal inbyggda högtalare: 2
• Högtalargaller, finish: metall

Anslutningar
• Ljudingång (3,5 mm)

Bekvämlighet
• typ av laddare: toppmatad

Effekt
• Strömtyp: Växelström eller batteri
• Batterityp: C-storlek (LR14)
• Batterispänning: 1,5 V
• Antal batterier: 6

Design
• Färg: Silver

Tillbehör
• Kablar/anslutning: nätkabel
• Garanti: Garantibevis
• Övrigt: Bruksanvisning

Mått
• Produktmått (B x D x H): 252 x 232 x 124 mm
• Produktvikt: 1 kg
• Förpackningens mått (B x D x H): 280 x 260 x 160 

mm
Publiceringsdatum  
2022-04-29

Version: 3.0.10

12 NC: 8670 001 29216
EAN: 69 51613 99345 3

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående 
meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips 
N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com

Specifikationer
CD Soundmachine
Silver 3 W, Digitalmottagare

http://www.philips.com

