
 

 

Philips
CD Soundmachine

Dok pre zariadenia iPod/iPhone

AZD102
Vychutnajte si svoju hudbu zo zariadení 

iPod/iPhone kdekoľvek
Podeľte sa o svoje obľúbené skladby v iPode/iPhone a prehrávajte ich kdekoľvek a nahlas. Okrem 

skvelých možností prenosnosti a jednoduchého používania môžete svoj iPod/iPhone počas prehrávania 

aj nabíjať. Môžete tiež prehrávať obsah z diskov CD, CD-R alebo CD-RW. Osloboďte svoju hudbu.

Užite si hudbu z iného zdroja
• Prehrávajte a súčasne nabíjajte iPod/iPhone
• Prehrávajte CD, CD-R a CD-RW
• FM tuner pre príjemné rozhlasové melódie
• MP3 prepojenie pre prehrávanie prenosnej hudby

Jednoduché používanie
• CD náhodne/opakovať pre osobné potešenie z hudby

Bohatý a čistý zvuk
• Dynamické zvýraznenie basov pre hlboký a vzrušujúci zvuk



 Dynamické zvýraznenie basov

Dynamické zvýraznenie basov maximalizuje hudobný 
zážitok zdôraznením basového obsahu na všetkých 
nastaveniach hlasitosti - od nízkej po vysokú. Stačí 
jeden dotyk tlačidla! Spodné basové frekvencie sa 
bežne stratia, keď sa hlasitosť nastaví na nízku 
úroveň. Aby sa tomuto zabránilo, dynamické 
zvýraznenie basov možno prepnúť na podporné 
basové úrovne, takže si budete môcť užívať 
konzistentný zvuk aj v prípade, že znížite hlasitosť.

Prehrávajte a nabíjajte svoj iPod/iPhone

Vychutnávajte si obľúbenú hudbu formátu MP3 
počas nabíjania prehrávača iPod/iPhone! Dok 
umožňuje pripojenie vášho prenosného zariadenia 
priamo k dokovaciemu zábavnému systému, takže 
môžete počúvať obľúbenú hudbu s vynikajúcim 
zvukom. Navyše počas prehrávania sa prehrávač 
iPod/iPhone nabije, takže si môžete vychutnávať 
hudbu a nemusíte mať obavy, či sa vybije jeho 
batéria. Keď je prenosné zariadenie v doku, dokovací 
zábavný systém automaticky nabije jeho batériu.

Prehrávajte CD, CD-R a CD-RW

Spoločnosť Philips je známa výrobou produktov, 
ktoré sú kompatibilné s veľkým množstvom diskov 
dostupných na trhu. Tento audio systém vám umožní 
počúvať hudbu z diskov CD, CD-R a CD-RW. CD-
RW (kompatibilný s prepisovateľnými diskami CD) 
znamená, že váš audio systém dokáže prehrávať 
nahrávateľné disky CD (CD-R) aj prepisovateľné 
disky CD (CD-RW). Disky CD-R je možné nahrať 
jeden raz a možno ich prehrávať na ľubovoľnom 
prehrávači CD, zatiaľ čo disky CD-RW je možné 
viacnásobne nahrávať a prepisovať a možno ich 
prehrávať len na kompatibilných prehrávačoch 
zvukových diskov CD.

Funkcia MP3 Link

MP3 prepojenie umožňuje priame prehrávanie MP3 
súborov z prenosného prehrávača médií. Okrem 
toho, že vám umožní vychutnať si obľúbenú hudbu v 
špičkovej kvalite na vašom zvukovom systéme, 
prináša MP3 prepojenie aj výnimočne pohodlnú 
obsluhu, pretože stačí jednoducho pripojiť váš MP3 
prehrávač k zvukovému systému.
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Technické údaje
Kompatibilita s iPod
• Kompatibilné s: iPod classic, iPod mini, iPod nano 

1. generácie, iPod nano 2. generácie, iPod nano 
3. generácie, iPod nano 4. generácie, iPod nano 
5. generácie, iPod nano 6. generácie, iPod touch, 
iPod touch 2. generácie, iPod touch 3. generácie, 
iPod touch 4. generácie, iPod s farebným displejom

Kompatibilita s iPhone
• Kompatibilné s: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, 

iPhone 4, iPhone 4S

Prehrávanie zvuku
• Typ zásobníka: Horná časť
• Režim prehrávania v kolíske: Nabíjanie iPod, 

Nabíjanie zariadenia iPhone, Prehrať a pozastaviť, 
Ďalšia a predchádzajúca skladba, Rýchlo dopredu a 
dozadu, Opakovať, Náhodné prehrávanie

• Prehrávané médiá: CD, CD-R, CD-RW
• Režimy prehrávania disku: Rýchlo dopredu/dozadu, 

Vyhľadávanie ďalšej/predchádz. skladby, 
Zopakovať prehrávanie, Náhodné prehrávanie

Zvuk
• Výstupný výkon (RMS): 2 x 1 W
• Zvukový systém: Stereofónny
• Zlepšenie kvality zvuku: Dynamické zvýraznenie 

basov
• Priemer reproduktora: 3"
• Ovládanie hlasitosti: otočné

Tuner/Príjem/Vysielanie
• Pásma tuneru: FM Stereo
• Anténa: FM anténa

Reproduktory
• Vstavané reproduktory: 2

Pripojiteľnosť
• Vstup Aux: (MP3 Link)

Príkon
• Napájanie zo siete: AC 220 – 240 V
• Typ batérie: LR14
• Napätie batérie: 1,5 V
• Počet batérií: 6

Príslušenstvo
• Dodávané príslušenstvo: Napájací kábel 

striedavého prúdu (AC), Manuál používateľa, 
Záručný list

Rozmery
• Rozmery produktu (ŠxHxV): 262 x 266 x 123 mm
• Rozmery balenia (Š x H x V): 296 x 156 x 300 mm
• Hmotnosť výrobku: 1,1 kg
• Hmotnosť vrátane balenia: 1,8 kg
•
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