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Sølv

AZ102S
Nyt musikken uansett hvor du er

Du gleder deg over de enkle tingene i livet, og fryder deg over anvendelighet. Med den 
kompakte og bærbare Philips CD-lydmaskin kan du nyte favorittmusikken ved hjelp av 
enkle funksjoner.

Lett å bruke
• CD shuffle/gjenta for en personlig musikkopplevelse
• Linjeinngang-tilkobling for den bærbare musikkavspillingen

Nyt musikk fra flere kilder
• Spill CD, CD-R og CD-RW
• FM/MB-tuner for en god radioopplevelse

Fyldig og klar lyd
• Dynamisk bassforsterking for dyp og effektfull lyd



 dynamisk bassforsterking (DBB)

Dynamisk bassforsterking maksimerer 
musikkopplevelsen ved å forsterke bassen i 
musikken uansett volum - lavt eller høyt – med ett 
tastetrykk! De laveste bassfrekvensene blir vanligvis 
borte når volumet er lavt. For å motvirke dette kan 
du slå på dynamisk bassforsterking for å forsterke 
bassnivåene, slik at du kan nyte den samme gode 
lydgjengivelsen også når du senker volumet.

CD shuffle/gjenta

Med funksjonen shuffle/gjenta slipper du å høre på 
musikk som spilles i samme rekkefølge hele tiden. 
Etter at du har lastet favorittsangene til spilleren, 
trenger du bare å velge én av modiene – shuffle eller 
gjenta for at låtene skal spilles av i forskjellig 
modusrekkefølge. Gled deg over en forskjellig og 
unik musikkopplevelse hver gang du kobler til 
spilleren.

Spill CD, CD-R og CD-RW

Philips er kjent for å lage produkter som er 
kompatible med mange plater som er tilgjengelige på 
markedet. Med dette lydsystemet kan du glede deg 
over musikk fra CD, CD-R og CD-RW. CD-RW 
(CD-Rewritable Compatible) betyr at lydsystemet 
kan spille av både CD-Recordable-plater (CD-R) og 
CD-Rewritable-plater (CD-RW). CD-R-plater kan 
du ta opp på én gang, og deretter kan de spilles på 
alle CD-spillere, mens CD-RW-plater kan du ta opp 
på flere ganger, og de kan bare spilles av på 
kompatible CD-spillere.

FM/MB-tuner

FM stereo/MB (AM)-tuner

Linje-inn-tilkobling
Med linjeinngang-tilkobling for MP3 får du direkte 
avspilling av MP3-innhold via lydsystemet. Ved å 
koble den bærbare MP3-spilleren til lydsystemet 
med den innebygde linjeinngangsjack-kontakten kan 
du nyte flott lydkvalitet mens du spiller 
favorittmusikken din fra den bærbare MP3-spilleren.
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Spesifikasjoner
Lydavspilling
• Avspillingsmedier: CD, CD-R, CD-RW
• Modi for plateavspilling: hurtig forover/bakover, 

neste/forrige, sporsøk, gjenta/shuffle/program

Tuner/mottak/overføring
• Tunerbånd: FM, MB
• Antenne: FM-antenne

Lyd
• Lydforbedring: dynamisk bassforsterking (DBB)
• Lydsystem: stereo
• Volumkontroll: dreies (analog)
• Utgangseffekt: 2 x 1 W RMS

Høyttalere
• Antall innebygde høyttalere: 2
• Høyttalergrillutførelse: metall

Tilkoblingsmuligheter
• MP3-kobling: 3,5 mm stereolinjeinngang

Drift
• Batteritype: C-størrelse (LR14)
• Batterispenning: 1,5 V
• Antall batterier: 6
• Strømtype: AC-inngang

Tilbehør
• Kabler/tilkobling: nettledning
• Andre: Brukerhåndbok
• Garanti: Garantisertifikat

Anvendelighet
• Plateilegg: topp

Mål
• Bruttovekt: 2,1 kg
• Emballasjedybde: 264 millimeter
• Emballasjehøyde: 155 millimeter
• Emballasjebredde: 284 millimeter
• Vekt: 1,7 kg
• Hovedenhetens dybde: 245 millimeter
• Hovedenhetens høyde: 123 millimeter
• Hovedenhetens bredde: 262 millimeter
•
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