
 

 

Philips
CD Soundmachine

Hvid

AZ100W
Nyd din musik overalt

Du sætter pris på de enkle ting i livet og fryder dig over komfort. Med den kompakte og 
transportable Philips CD Soundmachine kan du opleve al din yndlingsmusik ved hjælp af 
funktioner, der er lette at bruge.

Nyd din musik fra flere kilder
• Afspil CD, CD-R og CD-RW
• FM-tuner til radionydelse

Nem at anvende
• CD Shuffle/Repeat til personlig musiknydelse
• MP3 Link til bærbar musikafspilning



 CD Shuffle/Repeat

Funktionen "Shuffle/Repeat" hjælper dig med at 
undgå kedsomheden ved at høre din musik afspillet i 
samme rækkefølge hele tiden. Når du har lagt dine 
yndlingsnumre på enheden, skal du bare vælge en af 
funktionerne - "Shuffle" eller "Repeat" - så afspilles 
dine sange i en ny rækkefølge. Nyd den anderledes 
og enestående musikoplevelse, hver gang du 
tilslutter din afspiller.

MP3 Link

MP3 Link-forbindelsen giver mulighed for direkte 
afspilning af MP3-indhold fra bærbare 
medieafspillere. Ud over fordelen ved at kunne nyde 
din yndlingsmusik i lydsystemets overlegne 
lydkvalitet er MP3-linket også yderst bekvemt, da det 
eneste, du behøver at gøre, er at tilslutte din 
bærbare MP3-afspiller til lydsystemet.
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Vigtigste nyheder
• Antal indbyggede højttalere: 2 •
Lydafspilning
• Afspilningsmedie: CD, CD-R, CD-RW
• Diskafspilningstilstande: hurtigt frem/tilbage, søg 

efter næste/foregående spor, repeat/shuffle/
program

Komfort
• Loader-type: top

Tuner/modtagelse/transmission
• Tunerbånd: FM
• Antenne: FM-antenne

Lyd
• Lydstyrke: drejeknap (analog)
• Udgangseffekt: 2 x 1 W RMS

Højttalere

Tilslutningsmuligheder
• MP3 Link: 3,5 mm stereo linjeindgang

Strøm
• Batteritype: C-størrelse (LR14)
• Batterispænding: 1,5 V
• Batterier: 6
• Strømtype: AC-indgang

Mål
• Dybde (emballage): 159 mm
• Højde (emballage): 244 mm
• Bredde (emballage): 262 mm
• Hovedenhedens dybde: 212 mm
• Hovedenhedens højde: 131 mm
• Hovedenhedens bredde: 245 mm
• Vægt inkl. emballage: 1,5 kg
• Vægt: 1,1 kg
Udgivelsesdato  
2019-11-28

Version: 1.0.6

12 NC: 8670 000 97893
EAN: 87 12581 67060 3

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker 
tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive 
ejere.

www.philips.com

Specifikationer
CD Soundmachine
Hvid

http://www.philips.com

