
 

 

Philips
CD skaņas iekārta

AZ250
Ņemiet līdzi jautrību

ar šo portatīvo skaņas sistēmu
Klausieties iecienīto mūziku ar šo Philips AZ250/12 CD skaņas iekārtu. Ievietojiet kompaktdisku vai 
pievienojiet portatīvu atskaņotāju, izmantojot MP3 savienojumu. Tā tiek piegādāta ar mīksta 
auduma pārnēsāšanas futrāli. Klausieties droši ar maksimālā skaļuma ierobežojumu

Izbaudiet mūziku no vairākiem avotiem
• Atskaņojiet CD, CD-R un CD-RW
• MP3 saite portatīvai mūzikas atskaņošanai
• Stereo austiņu spraudnis labākam personiskam mūzikas baudījumam

Vienkārša lietošana
• Mīksta, elastīga auduma ietvars ērtai transportēšanai
• Maksimālā skaļuma ierobežojums drošai mūzikas baudīšanai
• CD vāciņa bloķētājs nepārtrauktai mūzikas baudīšanai, esot ceļā
• Maza un viegla



 Atskaņojiet CD, CD-R un CD-RW

Philips ir slavens ar tādu produktu ražošanu, 
kas ir saderīgi ar daudziem tirdzniecībā 
pieejamajiem diskiem. Šī skaņu sistēma ļauj 
baudīt mūziku no CD,CD-R un CD-RW. CD-
RW (saderīgs ar pārrakstāmu kompaktdisku) 
nozīmē, ka skaņu sistēma var atskaņot gan 
ierakstāmos kompaktdiskus (CD-R), gan 
pārrakstāmos kompaktdiskus (CD-RW). CD-
R diskos mūziku var ierakstīt vienu reizi un 
atskaņot ar jebkuru audio CD atskaņotāju, 
savukārt CD-RW diskus var ierakstīt un 
pārrakstīt daudzas reizes un atskaņot tikai ar 
saderīgiem audio CD atskaņotājiem.

MP3 saite

MP3 saites savienojuma iespēja ļauj tieši 
atskaņot MP3 saturu no portatīviem multivides 
atskaņotājiem. MP3 saite ne tikai nodrošina 
priekšrocību baudīt iecienīto mūziku audio 
sistēmas lieliskajā skaņas kvalitātē, bet ir arī 

ārkārtīgi parocīga, jo ir tikai jāsavieno 
portatīvais MP3 atskaņotājs ar audio sistēmu.

Mīksta, elastīga auduma ietvars

Nesiet līdzi savu CD skaņas iekārtu uz jebkuru 
vietu - tās īpašajā ietvarā. Izgatavota no mīksta 
auduma, šī soma aizsargā skaņas iekārtu pret 
triecieniem, bet tās rokturis garantē drošu 
pārvietošanu. Ar precīzi izveidotām atverēm 
skaļruņu priekšā un virs svarīgākajām pogām, 
pievilcīgā soma nodrošina iespēju baudīt lielisku 
mūziku arī tad, kad tajā atrodas skaņas iekārta. 
Soma apslēpj retāk lietotās pogas, piemēram, 
CD vāciņa bloķēšanas pogu. Ja vēlaties izņemt 
atskaņotāju no somas, varat tam ātri piekļūt, 
tikai atvelkot rāvējslēdzēju.

Maksimālā skaļuma ierobežojums

Ilgstoša klausīšanās lielā skaļumā var izraisīt 
neatgriezeniskus ausu bojājumus. Lai 
nodrošinātu, ka jūs un jūsu tuvinieki vienmēr 

klausās mūziku ar atbilstošu skaļumu, Philips 
CD skaņas iekārtā ir iebūvēts maksimālā 
skaļuma līmeņa ierobežojums. Pat ja jūsu bērns 
klausās mūziku austiņās, varat būt drošs, ka tā 
nekad nebūs pārāk skaļa. Philips garantē jūsu 
sirdsmieru.

CD vāciņa bloķētājs

Philips CD skaņas iekārta ir izstrādāta, lai to 
varētu novietot horizontālo vai vertikāli - 
lielisks sniegums abās pozīcijās. Lai 
nodrošinātu, ka CD vāciņš nejauši neatveras, 
kad atskaņotājs ir novietots vertikāli, vāciņš 
tiek atvērts tikai, nospiežot pogu. Pieejams arī 
CD vāciņa bloķētājs, nodrošinot vāciņu pret 
nejaušu pogas nospiešanu. Šis slīdošais 
bloķētājs atrodas skaņas iekārtas augšpusē, kur 
to nevar aizsniegt bērnu rociņas, un tiek 
apslēpts, kamēr atskaņotājs atrodas somā. 
Philips neviens sīkums nepaslīd garām 
nepamanīts.
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Audio atskaņošana
• Atskaņošanas datu nesēji: CD, CD-R, CD-RW
• Disku atskaņošanas režīmi: ātri patīt uz priekšu/

atpakaļ, nākamā/iepriekšējā celiņa meklēšana

Lietošanas komforts
• Ielādētāja tips: priekšpuse

Skaņa
• Skaļuma vadība: rotācijas (analogā)
• Izejas jauda: 1 W RMS

Skaļruņi
• Iebūvēto skaļruņu skaits: 1

Savienojamība
• MP3 saite: 3,5 mm stereo ieeja

Strāvas padeve
• Baterijas tips: AA
• Baterijas spriegums: 1,5 V
• Bateriju skaits: 6
• Enerģijas veids: AC ievade

Izmēri
• Izstrādājuma izmēri (P x A x G): 204 x 213 x 

130 mm
• Iesaiņojuma izmēri (PxAxG): 247 x 321 x 153 mm
• Produkta svars: 1,1 kg
• Svars (ieskaitot iesaiņojumu): 1,7 kg
•
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