
 

 

Philips
CD Soundmachine -soitin

AZ250
Kannettavaa viihdettä

tällä kannettavalla äänijärjestelmällä
Soita suosikkikappaleitasi Philips AZ250/12 CD Soundmachinella. Se toistaa niin CD-levyt kuin 

musiikkitiedostotkin, kun liität kannettavan soittimen MP3 Link -liitännän kautta. Se toimitetaan 

pehmeässä kankaisessa kantolaukussa. Äänenvoimakkuuden enimmäisrajat takaavat turvallisen 

kuuntelunautinnon.

Nauti musiikista eri lähteistä
• Toistaa CD-, CD-R- ja CD-RW-levyjä
• MP3 Link toistaa musiikin kannettavista soittimista
• Stereokuulokeliitäntä parempaa musiikkinautintoa varten

Helppokäyttöinen
• Pehmeä ja joustava kangaskotelo helpottaa kuljettamista
• Turvallisen kuuntelun äänenvoimakkuuden enimmäisraja
• CD-luukun lukko takaa keskeytyksettömän musiikin toiston missä tahansa
• Pieni ja kevyt



 Toistaa CD-, CD-R- ja CD-RW-levyjä

Philips valmistaa tunnetusti tuotteita, jotka 
ovat yhteensopivia monien markkinoilla 
olevien levytyyppien kanssa. Tässä 
äänentoistojärjestelmässä voit käyttää CD-, 
CD-R- ja CD-RW-levyjä. CD-RW-
yhteensopivassa äänentoistolaitteessa on sekä 
CD-R (CD-Recordable)- että CD-RW (CD-
Rewritable) -levyjen toistovalmius. CD-R-
levyihin voi tallentaa vain kerran, ja niitä voi 
toistaa kaikissa CD-soittimissa. CD-RW-
levyihin voi puolestaan tallentaa useita kertoja, 
ja niiden toistaminen on mahdollista vain 
yhteensopivissa CD-soittimissa.

MP3 Link

MP3 Link mahdollistaa kannettavissa 
mediasoittimissa olevan MP3-sisällön suoran 
toistamisen. Sen lisäksi, että 
äänentoistojärjestelmän toistaman 
lempimusiikkisi äänenlaatu on ensiluokkainen, 
MP3 Link on myös erittäin kätevä käyttää, 

koska pelkkä kannettavan MP3-soittimen 
liittäminen äänentoistojärjestelmään riittää.

Pehmeä ja joustava kangaskotelo

Voit kantaa CD Soundmachine -soitinta 
mukanasi kaikkialla – omassa kotelossaan. 
Pehmeästä ja taipuisasta kankaasta valmistettu 
kotelo suojaa Soundmachine -soitinta kolhuilta 
ja kahvat takaavat turvallisen ja helpon 
kuljetuksen. Kotelossa on hyvin suunnitellut 
aukot kaiuttimen ja tärkeiden 
ohjauspainikkeiden edessä, joten voit kuunnella 
musiikkia, vaikka Soundmachine on 
kotelossaan. Lisäksi kotelo piilottaa harvemmin 
käytettävät painikkeet, kuten CD-luukun 
lukituspainikkeen. Vetoketjun ansiosta 
soittimen poistaminen kotelosta on kätevää.

Äänenvoimakkuuden enimmäisraja

Pitkäaikainen altistuminen korkeille 
äänenvoimakkuuksille saattaa aiheuttaa 
peruuttamatonta vahinkoa korvissa. Jotta 
voidaan varmistaa, että sinä ja läheisesi 

kuuntelette musiikkia aina turvalliselle 
äänenvoimakkuudella Philips CD 
Soundmachine -soittimessa on esiasetettuna 
äänenvoimakkuuden enimmäistaso, jolla 
musiikkia voidaan kuunnella. Vaikka lapsella on 
kuulokkeet etkä kuule, mitä hän kuuntelee, voit 
olla varma, että musiikki ei ole liian kovalla. 
Philipsillä haluamme varmistaa sinun 
mielenrauhasi.

CD-luukun lukko

Philips CD Soundmachine on suunniteltu 
käytettäväksi vaaka- tai pystysuorassa ja 
toimimaan loistavasti molemmissa asennoissa. 
CD-luukku on rakennettu siten, että se 
avautuu vain painiketta painamalla. Näin 
voidaan varmistaa, ettei luukku avaudu 
vahingossa, kun soitin sijoitetaan pystysuoraan 
asentoon. Saatavana on myös CD-luukun 
lukko, joka varmistaa, ettei luukku avaudu, jos 
painiketta vahingossa painetaan. Tämä 
liukulukko sijaitsee Soundmachine-soittimen 
yläosassa lasten ulottumattomissa ja se on 
piilossa soittimen ollessa kotelossa. Philipsillä 
pienillä asioilla on merkitystä.
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Äänen toisto
• Toistomuodot: CD, CD-R, CD-RW
• Levytoistotilat: pikahaku eteen/taaksepäin, 

seuraavan/edellisen kappaleen haku

Käytön mukavuus
• Lataajan malli: edessä

Ääni
• Äänenvoimakkuuden säätö: kierrettävä 

(analoginen)
• Lähtöteho: 1 W RMS

Kaiuttimet
• Sisäisten kaiuttimien määrä: 1

Liitännät
• MP3 Link: 3,5 mm:n linjatulo (stereo)

Virta
• Akkutyyppi: AA
• Akun jännite: 1,5 V
• Akkujen määrä: 6
• Virtatyyppi: AC-tulo

Mitat
• Tuotteen mitat (LxSxK): 204 x 213 x 130 mm
• Pakkauksen mitat (LxSxK): 247 x 321 x 153 mm
• Tuotteen paino: 1,1 kg
• Paino pakattuna: 1,7 kg
•
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