
 

 

Philips
CD Soundmachine

AZ2537
Anslut den till spel och underhållning

Med MAX Sound
Unik design. Placera den vertikalt eller horisontellt, den passar in överallt. En extremt cool 
spelare som även ger dig tillgång till Philips spelport och Max Sound för den ultimata spel- 
och musikupplevelsen.

Kraftfullt ljut som hörs och känns
• MAX Sound för omedelbar förstärkning
• Basreflexhögtalarna ger ett kraftfullt och djupt basljud

Klar för spel
• Spelport för realistiska spelupplevelser
• Förinställning av ljudlägen för att maximera spelglädjen

CD-spelare med massor av funktioner
• MP3-CD- och CD-R/RW-kompatibel

Unik design för alla utrymmen
• Vertikal placering för estetiska och utrymmessnåla spelare



 MAX Sound
MAX Sound-tekniken förstärker momentant basen, 
maximerar ljudprestanda och skapar en mycket 
imponerande ljudupplevelse med endast en 
knapptryckning. Den sofistikerade elektronikkretsen 
kalibrerar befintliga ljud- och volyminställningar 
vilket omedelbart förstärker bas och volym till 
maximala nivåer utan distorsion. Slutresultatet är en 
märkbar förstärkning av både ljudspektra och volym 
och en mäktig ljudhöjning som ger nya dimensioner 
till vilken musik som helst.

Basreflexhögtalare
Basreflexhögtalare ger en djup bas från kompakta 
högtalarlådor. De skiljer sig från vanliga högtalarlådor 
genom att en baskanal är akustiskt förbunden med 
woofern för att få en lågfrekvent uteffekt från 
systemet. Resultatet blir en djupare kontrollerad bas 
och mindre distorsion. Det fungerar genom att 
luftmassan i baskanalen fås att vibrera som i en 
konventionell woofer för att på så sätt skapa 
resonansen. Tillsammans med gensvaret från 
woofern skapas lågfrekventa ljud och du kan uppleva 
nya djupa basljud.

Spelport
Spelporten är en anslutning som kopplar ihop din 
spelkonsol direkt med audiosystemet för att få ett 
bättre spelljud. Det finns tre inställningar – "Speed" 
får adrenalinet att pumpa när du kör fort eller flyger 
i en simulator; "Punch" ger eftertryck åt man-mot-
man-spel och "Blast" låter dig känna hela den 
explosiva kraften på slagfältet. Det finns även en 
spelmixfunktion, MIX-IT, på mini-Hi Fi-systemen för 
att blanda spelljudet med din favoritspår, en 
radiostation eller en extern ljudspelare.

Förinställning av ljudlägen
Förinställning av ljudlägen för att maximera 
spelglädjen

MP3-CD- och CD-R/RW-kompatibel
MP3-CD- och CD-R/RW-kompatibel

Vertikal placering
Genom att placera din CD Soundmachine stående 
sparar du inte bara utrymme utan den blir även mer 
estetiskt tilltalande än om du valt en traditionell 
liggande placering. Innovativ teknik och design gör att 
utrustningen fungerar lika bra stående som liggande. 
Den specialdesignade ställningen håller din CD 
Soundmachine på plats.
AZ2537/00C

Funktioner
• Radioband: FM, AM • Antal batterier: 8
•

Ljud
• Equalizer: 3-bands
• Equalizer-inställningar: Spelljud (explosion, slag, 

fart)
• Högtalartyper: Basreflexhögtalare
• Ljudförbättring: MAX Sound, Diskant- och 

baskontroll
• Ljudsystem: Stereo
• Högtalardiameter: 4 tum
• Uteffekt (RMS): 2X4 W
• Volymkontroll: Ratt/kodare för volymkontroll

Högtalare
• Inbyggda högtalare: 2
• Legering: Metall
• Högtalare: Max. BASS-port
• Högtalartyper: Högtalare

Ljuduppspelning
• Uppspelningsmedia: CD, CD-R, CD-RW, MP3-

CD-skiva
• Skivuppspelningslägen: Snabbt framåt/bakåt, Nästa/

Föregående albumsökning, Nästa/Föregående 
spårsökning, Repetera en/album/allt, Blandad 
uppspelning

• Typ av laddare: Toppmatad
• Programmerbara spår: 20

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

Anslutningar
• Ljudingång för data: Ljud vänster/höger (RCA) 2x
• Aux-in: Spelport
• Hörlur: 3,5 mm
• Videoingång: CVBS-video (RCA) 1x
• Videoutgång – analog: Komposit CVBS (gul RCA-

kontakt)

Bekvämlighet
• Bakgrundsbelysning
• Färg på bakgrundsbelysning: Gul
• Visa siffror: 7
• Skärmtyp: LCD

Tillbehör
• Tillbehör som medföljer: Nätkabel, Ljud-/

videokabel, Bruksanvisning, Garanticertifikat
• Ställning: Ställning för vertikal placering

Mått
• Förpackningens mått (B x H x D): 

645 x 230 x 348 mm
• Produktens mått (B x H x D): 

520 x 178 x 287 mm
• Vikt: 4,5 kg
• Vikt inkl. förpackning: 6,5 kg

Effekt
• Batterityp: LR20
• Batterispänning: 1,5 V
• Nätström
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