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CD Soundmachine

Dok pro iPod/iPhone

AZD1755
Vychutnejte si hudbu z iPodu/iPhonu 

kdekoli
Přehrávejte hudbu z iPodu/iPhonu hlasitě a s náležitou hrdostí. Skvělý CD přehrávač 
Philips se chlubí širokopásmovým reproduktorovým systémem umocněným funkcí 
Dynamic Bass Boost – ideální pro hlasitý poslech, ať jste kdekoli.

Užijte si hudbu z různých zdrojů
• iPod/iPhone lze dokovat i v pouzdru
• Přehrávání disků CD, CD-R a CD-RW
• Tuner FM pro poslech rádia
• MP3 Link pro přehrávání hudby z přenosných zařízení

Snadné použití
• Programování CD pro 20 skladeb
• Náhodný výběr/Opakování CD pro lepší osobní hudební zážitky

Bohatý a čistý zvuk
• Funkce Dynamic Bass Boost pro hluboké a dramatické basy



 Přehrávání disků CD, CD-R a CD-RW

Společnost Philips je známá tím, že vyrábí výrobky, 
které jsou kompatibilní s mnoha disky na trhu. Tento 
zvukový systém vám umožňuje vychutnat si hudbu 
z disků CD, CD-R a CD-RW. CD-RW (CD-
Rewritable Compatible) znamená, že váš systém 
může přehrávat jak disky CD-Recordable (zapisovací 
– CD-R), tak i CD-Rewritable (přepisovací – CD-
RW). Disky CD-R jsou nahrávatelné a mohou se 
přehrávat na jakémkoli přehrávači audio CD, 
zatímco disky CD-RW mohou být přehrávány a 
přepisovány mnohokrát za sebou a mohou se 
přehrávat pouze na kompatibilních CD přehrávačích.

Připojení MP3 Link

MP3 Link umožňuje přímé přehrávání obsahu MP3 
z přenosných přehrávačů medií. Kromě toho, že si 
můžete vychutnat svou oblíbenou hudbu 
v mimořádné kvalitě zvuku audiosystému, je také 
připojení MP3 extrémně pohodlné, neboť stačí 
pouze připojit přenosný MP3 přehrávač 
k audiosystému.

Programování CD pro 20 skladeb
Funkce programovatelného přehrávání CD vám 
umožní vychutnat si vaše oblíbené skladby v 
požadovaném pořadí.

Náhodný výběr/Opakování CD

Funkce „Náhodný výběr/Opakování“ vás zbaví nudy 
z poslechu skladeb ve stejném pořadí. Po nahrání 
vašich oblíbených skladeb z vlastní hudební knihovny 
do přehrávače stačí vybrat jeden z režimů – 
„Náhodný výběr“ nebo „Opakování“ a vaše melodie 
budou podle druhu režimu přehrávány v různém 
pořadí. Vychutnejte si různorodé a jedinečné 
hudební zážitky po každém zapnutí přehrávače.

Dynamic Bass Boost

Zvýraznění basů Dynamic Bass Boost zajišťuje 
maximální zážitek při poslechu hudby zvýrazněním 
basové složky v celém rozsahu nastavení hlasitosti – 
od nízké po vysokou – stačí jen stisknout tlačítko! 
Reprodukce basových tónů s nízkými kmitočty je 
obvykle při nízké hlasitosti nevýrazná. Toto omezení 
lze potlačit zapnutím zvýraznění basů Dynamic Bass 
Boost, která zvýší úroveň basů tak, aby byla zajištěna 
optimální reprodukce i při snížení hlasitosti.
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Specifikace
Kompatibilita se iPodem
• Kompatibilní se: iPod touch, iPod 5. generace, iPod 

s barevným displejem, iPod mini, iPod nano 
1. generace, iPod nano 2. generace, iPod nano 
3. generace, iPod classic, iPod nano 4. generace, 
iPod nano 5 generace, iPod nano 6. generace, iPod 
touch 2. generace, iPod touch 3. generace, iPod 
touch 4. generace

Kompatibilita se zařízením iPhone
• Kompatibilní se: iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, 

iPhone 4S

Přehrávání zvuku
• Režimy přehrávání disků: rychlý posun vpřed/zpět, 

vyhledávání další/předchozí stopy, opakování / 
náhodný výběr / program

• Média pro přehrávání: CD, CD-R, CD-RW
• Režimy přehrávání při vložení do dokovací stanice: 

rychlý posun vpřed/zpět, další/předchozí stopa, 
přehrávání a pozastavení

Zvuk
• Zvukový systém: stereo
• Vylepšení zvuku: Dynamic Bass Boost
• Ovládání hlasitosti: otočné (analogové)
• Výstupní výkon: 2 x 1 W RMS

Tuner/příjem/vysílání
• Pásma tuneru: FM stereo
• Anténa: Anténa FM

Reproduktory
• Počet vestavěných reproduktorů: 2

Možnosti připojení
• Připojení MP3 Link: Stereofonní linkový vstup 

3,5 mm

Pohodlí
• Typ obrazovky: Displej LCD
• Typ zavádění: horní

Spotřeba
• Napájení ze sítě: Napájecí adaptér AC, 220–240 V
• Typ baterie: Velikost C (LR14)
• Napětí baterie: 1,5 V
• Počet baterií: 6

Příslušenství
• Jiné: Uživatelská příručka
• Záruka: Záruční list

Rozměry
• Hloubka hlavní jednotky: 92 mm
• Výška hlavní jednotky: 200 mm
• Šířka hlavní jednotky: 380 mm
• Šířka balení: 416 mm
• Výška balení: 238 mm
• Hloubka balení: 130 mm
• Hrubá hmotnost: 2,2 kg
• Hmotnost: 1,9 kg
•
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