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CD Soundmachine

AZ250
Mějte u sebe taštičku plnou dobré nálady

s tímto přenosným zvukovým systémem
Přehrávejte oblíbené skladby s přehrávačem Philips AZ250/12 CD Soundmachine. Vložte CD nebo 

připojte přenosný přehrávač pomocí kabelu MP3 Link. Přehrávač se dodává s pouzdrem na přenášení 

z měkké textilie. Také si můžete vychutnávat bezpečný poslech hudby s omezením maximální hlasitosti

Užijte si oblíbenou hudbu z různých zdrojů
• Přehrávání disků CD, CD-R a CD-RW
• MP3 Link pro přehrávání hudby z přenosných zařízení
• Konektor stereo sluchátek pro lepší osobní hudební zážitky

Snadné použití
• Měkké flexibilní textilní pouzdro pro snadnou přepravu
• Omezení maximální hlasitosti pro bezpečný poslech
• Zámek dvířek přihrádky na disky CD pro nepřerušované přehrávání v pohybu
• Malé a lehké



 Přehrávání disků CD, CD-R a CD-RW

Společnost Philips je známá tím, že vyrábí 
výrobky, které jsou kompatibilní s mnoha disky 
na trhu. Tento zvukový systém vám umožňuje 
vychutnat si hudbu z disků CD, CD-R a CD-
RW. CD-RW (CD-Rewritable Compatible) 
znamená, že váš systém může přehrávat jak 
disky CD-Recordable (zapisovací – CD-R), tak 
i CD-Rewritable (přepisovací – CD-RW). 
Disky CD-R jsou nahrávatelné a mohou se 
přehrávat na jakémkoli přehrávači audio CD, 
zatímco disky CD-RW mohou být přehrávány 
a přepisovány mnohokrát za sebou a mohou se 
přehrávat pouze na kompatibilních CD 
přehrávačích.

Připojení MP3 Link

MP3 Link umožňuje přímé přehrávání obsahu 
MP3 z přenosných přehrávačů medií. Kromě 
toho, že si můžete vychutnat svou oblíbenou 
hudbu v mimořádné kvalitě zvuku 
audiosystému, je také připojení MP3 extrémně 
pohodlné, neboť stačí pouze připojit přenosný 
MP3 přehrávač k audiosystému.

Měkké flexibilní textilní pouzdro

Noste s sebou zařízení CD Soundmachine, 
kamkoli chcete – v jeho vlastním pouzdře. 
Pouzdro ve formě sáčku je vyrobeno z měkké 
poddajné tkaniny a chrání zařízení 
Soundmachine před poškozením nárazy, 
zatímco jeho rukojeti zajišťují snadné 
procházení. Důmyslně navržené otvory 
v přední části reproduktoru a nad 
nejdůležitějšími ovládacími tlačítky v tomto 
atraktivním pouzdře umožňují vychutnat si 
skvělou hudbu, i když je zařízení Soundmachine 
vloženo uvnitř. Sáček také skrývá tlačítka, která 
se nepoužívají často, například tlačítko pro 
uzamčení dvířek přihrádky na disky CD. Pokud 
byste chtěli svůj přehrávač ze sáčku vyjmout, 
můžete tak učinit bez problémů rozepnutím 
zipu.

Omezení maximální hlasitosti

Příliš dlouhé vystavení se působení velmi 
hlasitého zvuku může nenávratně poškodit 
sluch. Abychom pomohli zajistit vám i vašim 
blízkým vždy poslech při bezpečné hlasitosti, 

dodává se zařízení Philips CD Soundmachine 
s předem nastavenou maximální hlasitostí, při 
níž lze přehrávat hudbu. I když má vaše dítě 
nasazena sluchátka a vy neslyšíte, co poslouchá, 
můžete být klidní – hudba nebude příliš hlasitá. 
Společnost Philips myslí při tvorbě svých 
výrobků na vás a na váš vnitřní klid.

Zámek dvířek přihrádky na disky CD

Zařízení Philips CD Soundmachine je navrženo 
tak, aby bylo možné je postavit vodorovně i 
svisle. Jeho konstrukce přináší skvělý výkon 
v obou polohách. Abyste zajistili, že se dvířka 
přihrádky na disky CD při svislé poloze 
přehrávače náhodně neotevřou, lze dvířka 
otevřít pouze stisknutím tlačítka. K dispozici je 
také zámek dvířek přihrádky na disky CD, jenž 
zabezpečuje dvířka před nechtěným stisknutím 
tlačítka. Tento posuvný zámek se nachází na 
horní části zařízení Soundmachine, mimo 
dosah hravých malých ruček, a když je 
přehrávač vložen v sáčkovém pouzdře, je 
tlačítko skryto. Ve společnosti Philips nám 
záleží na každé maličkosti.
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Přehrávání zvuku
• Média pro přehrávání: CD, CD-R, CD-RW
• Režimy přehrávání disků: rychlý posun vpřed/zpět, 

vyhledávání další/předchozí stopy

Pohodlí
• Typ zavádění: přední

Zvuk
• Ovládání hlasitosti: otočné (analogové)
• Výstupní výkon: Zvukový výkon 1 W RMS

Reproduktory
• Počet vestavěných reproduktorů: 1

Možnosti připojení
• Připojení MP3 Link: Stereofonní linkový vstup 

3,5 mm

Spotřeba
• Typ baterie: AA
• Napětí baterie: 1,5 V
• Počet baterií: 6
• Typ zdroje: Vstup AC

Rozměry
• Rozměry výrobku (Š x H x V): 

204 x 213 x 130 mm
• Rozměry balení (Š x H x V): 247 x 321 x 153 mm
• Hmotnost výrobku: 1,1 kg
• Hmotnost včetně balení: 1,7 kg
•
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