
 

 

Philips
CD-soundmachine

Dock voor iPod/iPhone

AZD1755
Geniet overal van de muziek 

op uw iPod/iPhone
Luid en duidelijk iPod/iPhone-muziek afspelen. De coole Philips-soundmachine heeft een 
full range-luidsprekersysteem met krachtige Dynamic Bass Boost - ideaal om onderweg 
eens lekker het volume open te gooien!

Geniet van uw muziek vanaf meerdere bronnen
• Dock uw iPod/iPhone, zelfs in zijn hoesje
• CD's, CD-R's en CD-RW's afspelen
• FM-tuner voor radio-ontvangst
• MP3 Link voor het afspelen van draagbare muziek

Gebruiksvriendelijk
• Geheugen voor 20 CD-nummers
• CD shuffle/herhalen voor een persoonlijke muziekervaring

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



 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.

Geheugen voor 20 CD-nummers
Met de functie voor het afspelen van 
geprogrammeerde CD-nummers kunt u genieten 
van uw favoriete nummers in de gewenste volgorde.

CD shuffle/herhalen

Dankzij de functie "shuffle/herhalen" hoeft u de 
muziek die u afspeelt niet altijd in dezelfde volgorde 
te beluisteren. Nadat u uw favoriete nummers in de 
speler hebt geladen, hoeft u alleen maar een van de 
modi "shuffle" of "herhalen" te kiezen om uw 
nummers in een andere volgorde af te spelen. Geniet 
van een unieke muziekervaring telkens wanneer u 
uw speler aansluit.

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.
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Specificaties
Compatibiliteit iPod
• Compatibel met: iPod touch, iPod 5e generatie, 

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

Compatibiliteit iPhone
• Compatibel met: iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, 

iPhone 4S

Audioweergave
• Discafspeelmodi: Snel vooruit-/achteruitspoelen, 

Volgende/vorige nummer zoeken, Herhalen/
shuffle/programmeren

• Media afspelen: CD, CD-R, CD-RW
• Dock-afspeelmodi: Snel vooruitspoelen en 

terugspoelen, Volgende en vorige nummer, 
Afspelen en onderbreken

Geluid
• Geluidssysteem: stereo
• Geluidsverbetering: Dynamic Bass Boost
• Volumeregeling: Draaiwieltje (analoog)
• Uitgangsvermogen: 2 x 1 W RMS

Tuner/ontvangst/transmissie
• Tunerbereik: FM-stereo
• Antenne: FM-antenne

Luidsprekers
• Aantal ingebouwde luidsprekers: 2

Connectiviteit
• MP3 Link: 3,5 mm stereo lijningangkabel

Comfort
• Schermtype: LCD-display
• Ladertype: Bovenzijde

Vermogen
• Netspanning: Wisselstroomadapter, 220-240 V
• Batterijtype: C-batterij (LR14)
• Batterijvoltage: 1,5 volt
• Aantal batterijen: 6

Accessoires
• Overig: Gebruiksaanwijzing
• Garantie: Garantiecertificaat

Afmetingen
• Diepte hoofdunit: 92 mm
• Hoogte hoofdunit: 200 mm
• Breedte hoofdunit: 380 mm
• Breedte van de verpakking: 416 mm
• Hoogte van de verpakking: 238 mm
• Diepte van de verpakking: 130 mm
• Brutogewicht: 2,2 kg
• Gewicht: 1,9 kg
•
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