
 

 

Philips
CD радиокасетофон

AZ102C
Програмирайте любимата си 

музика
Изпитвате удоволствие от простите неща в живота и обичате удобството. 
Елегантният и портативен дизайн ви позволява да се отдадете на удоволствието 
от любимата си музика с помощта на лесни за използване функции.

Лесна употреба
• CD размесване/програма/повторение
• Програмируем за 20 мелодии CD
• Линеен вход

Наслаждавайте се на любимата си музика от различни източници
• CD плейър
• FM/MW стерео тунер

Усещане за богат и чист звук
• Динамично усилване на басите за дълбок и драматичен звук



 Цифрово усилване на басите
Динамичното усилване на басите довежда до 
максимум наслаждението ви от музиката, като 
подчертава съдържанието на баси в музиката в 
целия диапазон на сила на звука - от слабо до 
силно - с натискането на един бутон! Най-
ниските басови честоти обикновено се губят при 
зададена малка сила на звука. Като 
противодействие на това може да се включи 
динамично усилване на басите за усилване на 
нивата на басите, така че да се наслаждавате на 
еднакъв звук дори когато сте намалили силата на 
звука.

CD размесване/програма/повторение
CD размесване/програма/повторение

FM/MW стерео тунер
FM/MW стерео тунер

Линеен вход
няма данни
AZ102C/12

Акценти
• Регулиране на силата на звука: въртящ се • Тегло вкл. опаковката: 2,1 кг
•

Аудио възпроизвеждане
• Тип устройство за зареждане: Отгоре
• Носители за възпроизвеждане: CD, CD-R, CD-

RW
• Режими на възпроизвеждане на диска: Бързо 
напред/назад, Търсене на следваща/предишна 
песен, Повторно изпълнение, Разбъркано 
възпроизвеждане

• програмируеми песни: 20

Тунер/приемане/предаване
• Обхвати на тунера: FM, MW
• Антена: FM антена

Звук
• Изходна мощност (RMS): 2 x 1 W
• Подобрение на звука: Цифрово усилване на 
басите

• Звукова система: Стерео
• Диаметър на високоговорителя: 3 инча

Възможности за свързване
• 3,5 мм стерео вход

Мощност
• Мрежово захранване: да
• Тип батерия: LR14
• Напрежение на батерията: 1,5 V
• Брой на батериите: 6

Аксесоари
• Аксесоари в комплектацията: Захранващ кабел, 
Ръководство за потребителя, Гаранционен 
сертификат

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

284 x 155 x 264 мм
• Габарити на продукта (Ш x В x Д): 

262 x 123 x 245 мм
• Тегло: 1,7 кг
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