
 

 

Philips
CD Soundmachine -soitin

iPod/iPhone-telakka

AZD102
Kuuntele musiikkia iPodista/iPhonesta 

missä oletkin
Jaa iPod/iPhone-suosikkikappaleesi kaikkialla, minne menet. Kannettavuuden ja 
helppokäyttöisyyden lisäksi voit ladata iPodin/iPhonen toiston aikana. Lisäksi voit toistaa 
CD-, CD-R- ja CD-RW-levyjä. Vapauta musiikkisi nyt.

Nauti musiikista eri lähteistä
• Toista musiikkia ja lataa iPod/iPhone samanaikaisesti
• Toistaa CD-, CD-R- ja CD-RW-levyjä
• Kuuntele FM-radiota
• MP3 Link toistaa musiikin kannettavista soittimista

Helppokäyttöinen
• CD-levyn satunnaistoisto/uusinta henkilökohtaiseen musiikkinautintoon

Rikas ja selkeä ääni
• Dynaaminen bassotehostus takaa syvän ja vaikuttavan äänen



 Dynamic Bass Boost -bassotehostus

Dynamic Bass Boost -toiminnon ansiosta kuuntelijat 
voivat nauttia ensiluokkaisesta bassotehostuksesta 
kaikilla äänenvoimakkuuksilla. Yksi painallus riittää! 
Kun äänenvoimakkuutta pienennetään, basson 
alataajuudet eivät yleensä toistu yhtä hyvin kuin 
suurilla äänenvoimakkuuksilla. Ongelma voidaan 
poistaa käyttämällä Dynamic Bass Boost -
bassotehostusta. Näin kuuntelijat voivat nauttia 
tasaisen laadukkaasta äänentoistosta silloinkin, kun 
äänenvoimakkuus on pieni.

Lataa iPod/iPhone ja toista musiikkia

Kuuntele MP3-soittimesta musiikkia samalla, kun 
iPod/iPhone latautuu! Telakointiaseman avulla voit 
liittää kannettavan laitteesi suoraan 
viihdejärjestelmätelakkaan, joten voit kuunnella 
musiikkia huippuluokan äänentoistolla. Samalla se 
lataa iPodin/iPhonen toistaessaan musiikkia eikä akun 
tyhjenemisestä tarvitse huolestua. 
Viihdejärjestelmätelakka lataa kannettavan laitteesi 
automaattisesti, kun se on telakoituna.

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.
AZD102/12

Tekniset tiedot
iPod-yhteensopivuus
• Yhteensopiva: iPod classic, iPod mini, iPod nano, 1. 

sukupolvi, iPod nano, 2. sukupolvi, iPod nano, 3. 
sukupolvi, iPod nano, 4. sukupolvi, iPod nano, 5. 
sukupolvi, iPod nano, 6. sukupolvi, iPod touch, iPod 
touch, 2. sukupolvi, iPod touch, 3. sukupolvi, iPod 
touch, 4. sukupolvi, Värinäytöllinen iPod

iPhone-yhteensopivuus
• Yhteensopiva: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, 

iPhone 4, iPhone 4S

Äänen toisto
• Levyn syöttö: Päältä ladattava
• Toisto lataustelineestä: iPod-laitteen lataaminen, 

iPhonen lataaminen, Toisto ja keskeytys, Seuraava 
ja edellinen kappale, Nopeutus eteen- ja taaksepäin, 
Jatkuva toisto, Satunnaistoisto

• Toistomuodot: CD, CD-R, CD-RW
• Levytoistotilat: Pikahaku eteen/taaksepäin, 

Seuraavan/edellisen kappaleen haku, Jatkuva toisto, 
Kappaleiden satunnaistoisto

Ääni
• Lähtöteho (RMS): 2 x 1 W
• Äänentoistojärjestelmä: Stereo
• Äänenparannus: Dynamic Bass Boost -

bassotehostus
• Kaiuttimen halkaisija: 3"
• Äänenvoimakkuuden säätö: kierrettävä

Viritin/vastaanotto/signaalinsiirto
• Virittimen aaltoalueet: FM Stereo
• Antenni: FM-antenni

Kaiuttimet
• Sisäiset kaiuttimet: 2

Liitännät
• Aux-tulo: (MP3 Link)

Virta
• Verkkovirta: AC 220 -240 V
• Akun/pariston tyyppi: LR14
• Jännite: 1,5 V
• Paristojen määrä: 6

Lisätarvikkeet
• Mukana tulevat lisätarvikkeet: Virtajohto, 

Käyttöopas, Takuuvihko

Mitat
• Tuotteen mitat (LxSxK): 262 x 266 x 123 mm
• Pakkauksen mitat (LxSxK): 296 x 156 x 300 mm
• Laitteen paino: 1,1 kg
• Paino pakattuna: 1,8 kg
•
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