
 

 

Philips
CD радиокасетофон

CD
касета

AZ1017
Музика в движение

Изпитвате удоволствие от простите неща в живота и обичате удобството. Елегантният 
и портативен AZ1017 ви позволява да се отдадете на удоволствието от вашата 
предпочитана музика с обогатен басов звук с помощта на лесни за използване функции.

Всичко, което ви трябва
• Програмируем за 20 мелодии CD
• FM/MW стерео тунер
• Стерео касетен дек с автостоп

Лесна употреба
• Запис от CD на касета със синхронизиран старт
• Прескачане и търсене на песни в CD
• Многофункционален LCD дисплей



 Програмируем за 20 мелодии CD
Програмируемото възпроизвеждане на CD 
дискове ви дава възможност да слушате 
любимите си записи в желаната от вас поредност.

Запис на CD със синхронизиран старт
Запис от CD на касета със синхронизиран старт
AZ1017/12

Акценти
• Брой на батериите: 6
•

Аудио възпроизвеждане
• Тип устройство за зареждане: Отгоре
• Режими на възпроизвеждане на диска: Бързо 
напред/назад, Търсене на следваща/предишна 
мелодия, Повторно възпроизвеждане, 
Разбъркано възпроизвеждане

• Носители за възпроизвеждане: CD, CD-R, CD-
RW

• програмируеми песни: 20
• Брой декове: 1
• технология на касетния дек: Механичен

Тунер/приемане/предаване
• Честотни диапазони на тунера: FM стерео, MW
• Антена: FM антена

Звук
• Изходна мощност (RMS): 2 X 1,0 W
• Звукова система: Стерео
• Диаметър на високоговорителя: 3 инча
• Регулиране на силата на звука: въртящ се

Високоговорители
• Вградени високоговорители: 2
• Обработка: Метал
• Типове високоговорители: Високоговорители

Аудио запис
• Носители за запис: Лента
• Подобрение на записа на лента: 
синхронизиране на началото на записа

Удобство
• Цифри на дисплея: 2
• Тип на дисплея: LCD

Аксесоари
• Аксесоари в комплектацията: Захранващ кабел, 
Ръководство за потребителя, Гаранционна 
карта

Размери
• Габарити на продукта (Ш x В x Д): 

330 x 152 x 225 мм
• Габарити на опаковката (Ш x В x Д): 

377 x 159 x 262 мм
• Тегло: 2,0 кг
• Тегло вкл. опаковката: 2,7 кг

Мощност
• Тип батерия: LR14
• Напрежение на батерията: 1,5 V
• Мрежово захранване
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