
 

 

Philips
CD Soundmachine

AZ250
Bär med dig ditt sväng

med det här bärbara ljudsystemet
Spela dina favoriter med den här Philips AZ250/12 CD Soundmachine. Sätt i en CD eller 
anslut en bärbar spelare via MP3 Link. Den levereras med en bärväska i mjukt tyg. Lyssna 
också på musik säkert med gränser för högsta volym

Njut av musiken från olika källor
• Spela CD, CD-R och CD-RW
• MP3 Link för uppspelning av bärbar musik
• Hörlursuttag för en bättre personlig musikupplevelse

Lättanvänd
• Väska i mjukt, flexibelt tyg för enkel transport
• Gräns för maxvolym för säkert lyssnande
• Lås för CD-lucka för oavbruten musikinspelning när du är på väg
• Liten och lätt



 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 de kan 
användas i kompatibla CD-spelare.

MP3 Link

MP3 Link-anslutningen möjliggör direktuppspelning 
av MP3-innehåll från bärbara mediespelare. Du kan 
njuta av din favoritmusik med ljudsystemets 
enastående ljudkvalitet. Dessutom är MP3 Link också 
mycket praktiskt eftersom du bara behöver ansluta 
din bärbara MP3-spelare till ljudsystemet.

Väska i mjukt, flexibelt tyg

Bär med dig din CD Soundmachine var som helst – i 
sin egen väska. Väskan är tillverkad i ett mjukt 

smidigt tyg med kuddar som skyddar din 
Soundmachine från stötar medan handtagen gör den 
enkel att bära. Med väldesignade öppningar framför 
högtalaren och viktiga kontrollknappar kan du njuta 
av musiken medan din Soundmachine ligger kvar i 
väskan. Väskan döljer också de knappar som inte 
används så ofta – som den som låser CD-luckan. Om 
du vill ta ut spelaren ur väskan öppnar du den enkelt 
med en dragkedja.

Gräns för maxvolym

Att utsättas för högt ljud under lång tid kan ge 
bestående hörselskador. För att du och dina vänner 
ska lyssna på säker volym har din Philips CD 
Soundmachine utrustats med en förinställd 
maxvolym. Även om ditt barn har hörlurar på och du 
inte kan höra vad han/hon lyssnar på är du alltid 
säker på att ljudet inte är för högt. Philips levererar 
produkter med dig i åtanke – för att du ska känna dig 
trygg.

Lås för CD-lucka

Philips CD Soundmachine är konstruerad för att 
ställas horisontellt eller vertikalt och fungerar 
perfekt i båda positionerna. För att vara säker på att 
inte CD-luckan öppnar sig av misstag är luckan 
konstruerad att bara öppna sig om man trycker på en 
knapp. Ett lås till CD-luckan finns också vilket gör att 
dörren inte öppnas om man trycker på en knapp 
oavsiktligt. Detta låsreglage sitter på ovansidan av 
Soundmachine, utom räckhåll för små klåfingriga 
händer och är dold när spelaren ligger i väskan. På 
Philips har vi tänkt på varenda liten detalj.
AZ250/12

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

föregående spårsökning

Bekvämlighet
• typ av laddare: front

Ljud
• Volymkontroll: ratt (analog)
• Uteffekt: 1 W RMS

Högtalare
• Antal inbyggda högtalare: 1

Anslutningar
• MP3 Link: 3,5 mm stereoanslutning

Effekt
• Batterityp: AA
• Batterispänning: 1,5 V
• Antal batterier: 6
• Strömtyp: AC-ingång

Mått
• Produktmått (B x D x H): 204 x 213 x 130 mm
• Förpackningens mått (B x D x H): 247 x 321 x 

153 mm
• Produktvikt: 1,1 kg
• Vikt inkl. förpackning: 1,7 kg
•
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