
 

 

„Philips“
CD grotuvas

„iPod“ prijungimo stotelė

AZD208
Mėgaukitės „iPod” ir CD 

muzika kur beeitumėte
Leiskite muziką iš savo „iPod” ir kompaktinių diskų garsiai ir drąsiai. Šaunus kompaktinių 
diskų grotuvas puikuojasi viso diapazono garsiakalbių sistema, sustiprinta galingais 
dinaminiais žemaisiais dažniais, kuri tobulai tinka galingam garsui, kad ir kur beeitumėte.

Mėgaukitės muzika iš kelių šaltinių
• „MP3 Link“ nešiojamos muzikos atkūrimui
• Vienu metu grokite ir įkraukite savo „iPod“
• Leiskite CD, CD-R ir CD-RW

Paprasta naudoti
• CD grojimas atsitiktine tvarka / kartojimas asmeniniam mėgavimuisi muzika

Sodrus ir aiškus garsas
• Dinaminis žemųjų dažnių stiprinimas – sodrus ir dinamiškas garsas



 Dinaminis žemųjų dažnių stiprinimas

Dinaminio žemųjų dažnių stiprinimo funkcija 
maksimaliai padidina mėgavimosi muzika 
galimybes: galite pasirinkti įvairiausius žemųjų 
dažnių muzikos garsų garsumo nustatymus – 
nuo mažo iki didelio – ir viskas vienu mygtuko 
paspaudimu! Žemiausi žemieji dažniai paprastai 
dingsta, kai sumažinate garsumą. Kad taip 
nenutiktų, galima įjungti dinaminį žemųjų 
dažnių stiprinimą ir šiuos dažnius sustiprinti, 
kad nuolatos galėtumėte mėgautis tokiu pat 
garsu – nesvarbu, kokį garsumą pasirinksite.

CD groj. ats. tv. / kart.

„Grojimo atsitiktine tvarka / kartojimo“ 
funkcija padeda atsikratyti nuobodulio 
klausantis muzikos ta pačia tvarka. Persiuntus 
savo mėgstamas dainas į grotuvą, visa, ką jums 
reikia padaryti, tai pasirinkti vieną iš režimų - 
„Groti atsitiktine tvarka“ arba „Kartoti“ tam, 

kad jūsų muzika būtų grojama įvairia tvarka. 
Mėgaukitės įvairiu ir unikaliu muzikos potyriu 
kiekvieną kartą įsijungę savo grotuvą.

MP3 sąsaja

„MP3 Link“ jungtis leidžia tiesiogiai atkurti MP3 
turinį iš nešiojamų medijos grotuvų. Be to, kad 
galite mėgautis ypatinga mėgstamos muzikos 
kokybe savo garso sistemoje, „MP3 Link“ 
naudoti yra labai patogu, nes visa, ko jums 
reikia, tai prijungti nešiojamą MP3 grotuvą prie 
garso sistemos.

Grokite ir įkraukite savo „iPod“

Mėgaukitės mėgstama MP3 muzika, kol 
kraunate savo „iPod“! Prisijungimo stotelė leis 
prijungti „iPod“ grotuvą tiesiai prie prijungimo 
stotelių pramogų sistemos, todėl galėsite 
klausytis mėgstamos muzikos aukščiausios 
kokybės garsu. Be to, jūsų „iPod“ bus 

kraunamas, kol groja, todėl galėsite mėgautis 
muzika ir nesirūpinti, kad išsieikvos jūsų „iPod“ 
akumuliatorius. Nuotolinio valdymo pultu 
ieškokite, pasirinkite ir atkurkite muziką, 
įrašytą jūsų „iPod“ grotuve. Prijungimo stotelių 
pramogų sistema automatiškai įkraus jūsų 
„iPod“ grotuvą, kol jis bus prijungtas.

Leiskite CD, CD-R ir CD-RW

„Philips“ gamina produktus, kuriuos visada 
galima naudoti su daugeliu prekyboje esančių 
diskų. Garso sistema suteikia galimybę 
mėgautis muzika iš CD, CD-R ir CD-RW 
diskų. CD-RW (suderinama su CD-RW) 
reiškia, kad garso sistema gali leisti 
įrašomuosius kompaktinius diskus (CD-R) ir 
daugkartinio rašymo kompaktinius diskus (CD-
RW). CD-R diskai yra įrašomi vieną kartą ir 
juos galima leisti bet kuriuo CD grotuvu, tačiau 
CD-RW diskus galima įrašyti kelis kartus ir 
leisti tik suderinamais garso CD grotuvais.
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„iPod“ suderinamumas
• Suderinama su: „iPod Touch“, „iPod” (5-oji karta), 

„iPod“ su spalvotu ekranu, „iPod mini”, „iPod 
nano” (1-oji karta), „iPod nano” (2-oji karta), „iPod 
nano” (3-oji karta), „iPod Classic“

Garso atkūrimas
• Diskų atkūrimo režimai: Greitai pirmyn / atgal, Kito 

/ ankstesnio takelio paieška, pakartoti/groti 
atsitiktine tvarka/programuoti

• Atkuriama medija: CD, CD-R, CD-RW
• Prijungimo atkūrimo režimai: greitai pirmyn ir atgal, 

kitas / ankstesnis takelis, groti ir sustabdyti

Garsas
• Garso sistema: stereo
• Garsumo gerinimas: Dinaminis žemųjų dažnių 

stiprinimas
• Garsumo reguliatorius: sukamasis (analoginis)
• Išvesties galia: 2 x 1 W RMS

Derintuvas / imtuvas / siųstuvas
• Imtuvo diapazonas: FM stereo, MW
• Antena: FM antena

Garsiakalbiai
• Integruotų garsiakalbių skaičius: 2

Prijungimo galimybė
• Garso / vaizdo išvestis: Ausinės (3,5 mm)
• Aux įvestis

Patogumas
• Įdėjimo būdas: Viršuje
• Ekrano tipas: LCD ekranas
• Įkrovimo prietaisai: „iPod“

Maitinimas
• Baterijos tipas: C dydžio (LR14)
• Akumuliatoriaus įtampa: 1,5 V
• Maitinimo elementų skaičius: 6
• Maitinimo tipas: AC įvestis

Priedai
• Laidai / jungtys: Maitinimo laidas
• Kita: Vartotojo vadovas
• Garantija: Garantijos lapas

Matmenys
• Pagrindinio įrenginio gylis: 228 mm
• Pagrindinio įrenginio aukštis: 157 mm
• Pagrindinio įrenginio plotis: 331 mm
• Pakuotės plotis: 400 mm
• Pakuotės aukštis: 192 mm
• Pakuotės gylis: 260 mm
•
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