
 

 

Philips
Bumbox CD

Czarny

AZ100B
Ciesz się muzyką — gdziekolwiek 

jesteś!
Czerpiesz przyjemność z prostych codziennych czynności i uwielbiasz wygodę. Dzięki 
łatwym w użyciu funkcjom niewielkich rozmiarów przenośny bumbox CD firmy Philips 
dostarcza radości ze słuchania ulubionej muzyki.

Korzystaj z wielu źródeł muzyki
• Odtwarzanie płyt CD, CD-R i CD-RW
• Radio FM – przyjemność słuchania

Łatwe użytkowanie
• Odtwarzanie CD losowe/wielokrotne, by lepiej cieszyć się muzyką
• MP3 Link do odtwarzania muzyki z urządzeń przenośnych



 Odtwarzanie CD losowe/wielokrotne

Dzięki funkcji odtwarzania muzyki w kolejności 
losowej i powtarzania nie trzeba słuchać utworów 
wciąż w tej samej kolejności. Po wgraniu ulubionych 
utworów do odtwarzacza wszystko, co należy 
zrobić, to wybrać jeden z trybów — odtwarzanie w 
kolejności losowej („Shuffle”) lub powtarzanie 
(„Repeat”), aby odtwarzać utwory w różnej 
kolejności. Ciesz się nowym doświadczeniem 
słuchania muzyki za każdym razem, gdy korzystasz z 
odtwarzacza.

MP3 Link

MP3 Link umożliwia bezpośrednie odtwarzanie 
zawartości MP3 z przenośnych odtwarzaczy 
multimedialnych. Słuchanie muzyki w doskonałej 
jakości zapewnionej przez zestaw audio to zaledwie 
jedna z jego zalet. Złącze MP3 jest niezwykle 
wygodne – wystarczy podłączyć przenośny 
odtwarzacz MP3 do zestawu audio.
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Zalety
• Liczba wbudowanych głośników: 2
Odtwarzanie dźwięku
• Odtwarzane nośniki: CD, CD-R, CD-RW
• Tryby odtwarzania płyt: szybkie odtwarzanie do 

przodu/do tyłu, wyszukiwanie następnej/
poprzedniej ścieżki, odtwarzanie wielokrotne/
losowe/zaprogramowane

Udogodnienia
• Sposób ładowania: góra

Tuner/Odbiór/Transmisja
• Pasma tunera: FM
• Antena: Antena FM

Dźwięk
• Regulator głośności: obrotowy (analogowy)
• Moc wyjściowa: 2 x 1 W RMS

Głośniki

Możliwości połączeń
• MP3 Link: Wejście liniowe stereo 3,5 mm

Moc
• Rodzaj baterii/akumulatora: Rozmiar C (LR14)
• Napięcie baterii: 1,5 V
• Liczba baterii lub akumulatorów: 6
• Rodzaj zasilania: Wejście AC

Wymiary
• Głębokość opakowania: 159 mm
• Wysokość opakowania: 244 mm
• Szerokość opakowania: 262 mm
• Głębokość jednostki centralnej: 212 mm
• Wysokość jednostki centralnej: 131 mm
• Szerokość jednostki centralnej: 245 mm
• Waga wraz z opakowaniem: 1,5 kg
• Waga: 1,1 kg
•
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