
 

 

Philips
Bumbox CD

AZ1017
Muzyka na drogę

Czerpiesz przyjemność z prostych codziennych czynności i zachwycasz się wygodą. Elegancki 
i przenośny model AZ1017 pozawala cieszyć się ulubioną muzyką o wzbogaconym brzmieniu 
basów, który można osiągnąć za pomocą łatwych w użyciu funkcji.

Wszystko czego potrzebujesz
• Odtw. CD z funkcją program. 20 utworów
• Tuner stereo UKF/ŚR.
• Stereofoniczny magnetofon z automatycznym zatrzymywaniem
• Wbudowany mikrofon umożliwia nagrywanie głosu

Łatwość użytkowania
• Synchronizacja rozpoczęcia nagrywania przy przegrywaniu CD na kasetę
• Pomijanie i wyszukiwanie utworów na CD
• Wielofunkcyjny wyświetlacz LCD
• Stereofoniczne gniazdo słuchawkowe



 Odtw. CD z funkcją program. 20 
utworów
Funkcja programowania odtwarzania CD pozwala 
ustalić kolejność słuchania ulubionych utworów.

Wbudowany mikrofon
Wbudowany mikrofon umożliwia nagrywanie głosu

nagrywanie zsynchronizowane z płytą 
CD
Synchronizacja rozpoczęcia nagrywania przy 
przegrywaniu CD na kasetę
AZ1017/98

Zalety
• Funkcje dotyczące nagryw. na kasecie: •
Odtwarzanie dźwięku
• Sposób ładowania: Góra
• Tryby odtwarzania płyt: Szybkie odtwarzanie do 

przodu/do tyłu, Wyszukiwanie nast./poprzed. 
ścieżki, Odtwarzanie wielokrotne, Odtwarzanie w 
kolejności losowej

• Odtwarzane nośniki: płyta CD, CD-R, CD-RW
• liczba utworów do zaprogramowania: 20
• Liczba magnetofonów: 1
• technologia magnetofonów kasetowych: 

Mechaniczna

Tuner/Odbiór/Transmisja
• Pasma tunera: UKF Stereo, ŚR.
• Antena: Antena zakresu UKF

Dźwięk
• Moc wyjściowa (RMS): 2 x 1,0 W
• System dźwięku: Stereo
• Średnica głośnika: 7,5 cm
• Regulacja głośności: obrotowa

Głośniki
• Wbudowane głośniki: 2
• Wykończenie: Metal
• Typy głośników: Głośniki

Nagrywanie dźwięku
• Nośnik nagrywania: Taśma

zsynchronizowane nagrywanie z CD

Przechwytywanie sygnału audio
• Wbudowany mikrofon: mono

Możliwości połączeń
• Słuchawki: 3,5 mm

Udogodnienia
• Liczba wyświetlanych cyfr: 2
• Typ wyświetlacza: LCD

Akcesoria
• Akcesoria w zestawie: Przewód zasilający sieciowy, 

Instrukcja obsługi, Karta gwarancyjna

Wymiary
• Wymiary produktu (szer. x wys. x gł.): 

330 x 152 x 225 mm
• Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 

377 x 159 x 262 mm
• Waga: 2,0 kg
• Waga wraz z opakowaniem: 2,7 kg

Moc
• Rodzaj baterii: LR14
• Napięcie baterii: 1,5 V
• Zasilanie sieciowe
• Liczba baterii lub akumulatorów: 6
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