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Dock voor iPod/iPhone

AZD102
Geniet overal van de muziek 

op uw iPod/iPhone
Nu kunt u overal zonder hoofdtelefoon van uw favoriete iPod/iPhone-muziek genieten. Dit 
apparaat is niet alleen uiterst draagbaar en gebruiksvriendelijk, maar laadt bovendien uw iPod op 
tijdens het afspelen. Ook geschikt voor CD's, CD-R's en CD-RW's. Geef uw muziek de vrijheid!

Geniet van uw muziek vanaf verschillende bronnen
• Uw iPod/iPhone gelijktijdig afspelen en opladen
• CD's, CD-R's en CD-RW's afspelen
• FM-tuner voor radio-ontvangst
• MP3 Link voor het afspelen van draagbare muziek

Gebruiksvriendelijk
• CD shuffle/herhalen voor een persoonlijke muziekervaring

Rijk en helder geluid
• Dynamic Bass Boost voor een diep, indrukwekkend geluid



 Dynamic Bass Boost

Met Dynamic Bass Boost kunt u maximaal van uw 
muziek genieten. Breng met één druk op de knop de 
bas naar de voorgrond, ongeacht of het volume hoog 
of laag staat! De laagste basfrequenties gaan bij een 
laag volume meestal verloren. Als u dit wilt 
tegengaan, kan Dynamic Bass Boost worden 
aangezet om het basniveau op te voeren. Zo kunt u 
van een consistent geluid genieten, zelfs wanneer u 
het volume lager zet.

Uw iPod/iPhone afspelen en opladen

Geniet van uw favoriete MP3-muziek terwijl u uw 
iPhone/iPod oplaadt! U kunt uw draagbare apparaat 
rechtstreeks aansluiten op het 
entertainmentsysteem met dock voor een perfecte 
geluidskwaliteit voor uw favoriete muziek. Het dock 
laadt bovendien uw iPhone/iPod op tijdens het 
afspelen. U kunt dus van de muziek genieten zonder 
u zorgen te maken dat de batterij leeg raakt. 
Wanneer u uw draagbare apparaat in het 
entertainmentsysteem met dock plaatst, wordt dit 
automatisch opgeladen.

CD's, CD-R's en CD-RW's afspelen

Philips staat bekend als fabrikant van producten die 
compatibel zijn met veel typen discs. Met dit 
audiosysteem kunt u genieten van muziek op CD, 
CD-R en CD-RW. CD-RW (CD-Rewritable 
Compatible) betekent dat uw audiosysteem zowel 
CD-Recordable (CD-R) als CD-Rewritable (CD-
RW) kan afspelen. Op CD-R-discs kunt u één keer 
iets opnemen en u kunt ze afspelen op elke 
willekeurige audio-CD-speler. CD-RW-discs zijn 
daarentegen geschikt voor meerdere keren 
opnemen of beschrijven, en u kunt ze alleen afspelen 
op een compatibele audio-CD-speler.

MP3 Link

Met MP3 Link-connectiviteit kunt u MP3-bestanden 
direct vanaf draagbare mediaspelers afspelen. Zo 
kunt u genieten van uw favoriete muziek in de 
superieure geluidskwaliteit die het audiosysteem 
levert. MP3 Link is bovendien zeer handig omdat u 
uw draagbare MP3-speler alleen maar op het 
audiosysteem hoeft aan te sluiten.
AZD102/12

Specificaties
Compatibiliteit iPod
• Compatibel met: iPod classic, iPod Mini, iPod nano 

1e generatie, iPod nano 2e generatie, iPod nano 3e 
generatie, iPod nano 4e generatie, iPod nano 5e 
generatie, iPod nano 6e generatie, iPod touch, iPod 
touch 2e generatie, iPod touch 3e generatie, iPod 
touch 4e generatie, iPod met kleurendisplay

Compatibiliteit iPhone
• Compatibel met: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, 

iPhone 4, iPhone 4S

Audioweergave
• Ladertype: Bovenzijde
• Afspeelmodus oplaadstation: iPod opladen, iPhone 

opladen, Afspelen en onderbreken, Volgende en 
vorige nummer, Snel vooruitspoelen en 
terugspoelen, Herhalen, Shuffle

• Media afspelen: CD, CD-R, CD-RW
• Discafspeelmodi: Snel vooruit-/achteruitspoelen, 

Volgende/vorige nummer zoeken, Afspelen 
herhalen, Shuffle

Geluid
• Uitgangsvermogen (RMS): 2 x 1 W
• Geluidssysteem: Stereo
• Geluidsverbetering: Dynamic Bass Boost
• Diameter van luidspreker: 3 inch
• Volumeregeling: Roterend

Tuner/ontvangst/transmissie
• Radioband: FM-zender
• Antenne: FM-antenne

Luidsprekers
• Ingebouwde luidsprekers: 2

Connectiviteit
• Aux-ingang: (MP3 Link)

Vermogen
• Netspanning: AC 220 - 240 V
• Batterijtype: LR14
• Batterijvoltage: 1,5 volt
• Aantal batterijen: 6

Accessoires
• Meegeleverde accessoires: AC-netsnoer, 

Gebruiksaanwijzing, Garantiekaart

Afmetingen
• Productafmetingen (b x d x h): 262 x 266 x 123 mm
• Afmetingen verpakking (b x d x h): 296 x 156 x 300 

mm
• Gewicht van het product: 1,1 kg
• Gewicht (incl. verpakking): 1,8 kg
•
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