
 

 

Philips
CD Soundmachine

AZ250
Vigye magával a jókedvet!

ezzel a hordozható hangrendszerrel
Vigye magával kedvenceit a Philips AZ250/12 CD Soundmachine segítségével. Helyezzen be egy 
CD-t, vagy csatlakoztasson egy hordozható lejátszót az MP3 Link csatlakozóhoz. Puha anyagból 
készült hordtáskával kapható. Szórakozzon biztonságosan a hangerő-korlátozás beállításával.

Élvezze a több forrásból érkező zenét
• CD, CD-R és CD-RW lejátszása
• MP3 Link a hordozható zene lejátszásához
• Sztereó fejhallgató-csatlakozó a zene személyesebb élvezetéhez

Egyszerű használat
• Puha, rugalmas anyagú hordtáska a könnyű hordozhatóságért
• Hangerő-korlátozás a biztonságos zenehallgatásért
• A CD-ajtó zárja biztosítja a megszakítás nélküli zenelejátszást
• Kicsi és könnyű



 CD, CD-R és CD-RW lejátszása

A Philips termékei köztudottan a legtöbb 
kapható lemezformátummal kompatibilisek. Ez 
az audiorendszer lehetővé teszi, hogy Ön CD, 
CD-R és CD-RW forrásokból hallgasson 
zenét. Egyetlen CD lemezen akár 10 órányi 
zenét is tárolhat. A CD-RW kompatibilitás azt 
jelenti, hogy mind az írható (CD-R), mind az 
újraírható (CD-RW) lemezeket lejátszhatja az 
audiokészülékén. A CD-R lemezekre egyszer 
lehet felvenni, majd bármely CD lejátszón 
lejátszhatók, míg a CD-RW lemezekre felvétel 
készíthető, majd többször újraírható, és a 
kompatibilis audió-CD lejátszókon lejátszható.

MP3 Link

Az MP3-csatlakoztathatóság lehetővé teszi a 
hordozható médialejátszók MP3 tartalmának 
közvetlen lejátszását. Amellett, hogy a 
hangrendszer által biztosított kiváló 
minőségben élvezheti kedvenc zeneszámait, az 
MP3 összeköttetés különösen kényelmessé 

teszi mindezt azáltal, hogy elég az MP3 lejátszót 
a hangrendszerbe helyeznie.

Puha, rugalmas anyagú hordtáska

Vigye magával bárhová CD Soundmachine 
készülékét saját hordtáskájában. A puha, 
rugalmas anyagból készült hordtáska megvédi 
készülékét az ütődésektől, a fogantyúknak 
köszönhetően pedig biztonságos szállítást tesz 
lehetővé. A mutatós táskán elhelyezett 
praktikus nyílások szabadon hagyják a 
hangszórót és a fontos kezelőgombokat, 
lehetővé téve a zenehallgatást a Soundmachine 
hordozása közben is. A táska elrejti a ritkán 
használatos gombokat, például azt, amelyik a 
CD ajtaját zárja. Ha pedig szeretné kivenni a 
lejátszót, a táska a cipzárral egyetlen 
mozdulattal könnyedén kinyitható.

Hangerő-korlátozás

A tartósan magas hangerőn hallgatott zene 
visszafordíthatatlanul károsíthatja a fület. Saját 

és szerettei hallásának megóvása érdekében a 
Philips CD Soundmachine készülékén 
beállítható egy előre megadott maximális 
lejátszási hangerő. Ha gyermeke fülhallgatóval 
hallgat zenét, azt ugyan Ön nem tudhatja 
biztosan, mi szól nála, abban viszont biztos 
lehet, hogy a hallását nem károsítja. A Philips az 
Ön igényeit és nyugalmát is szem előtt tartja.

CD-ajtó zár

A Philips CD Soundmachine függőleges és 
vízszintes helyzetben is tartható, és mindkét 
pozícióban egyaránt tökéletes hangzást nyújt. 
A CD-ajtó függőleges állásban történő 
zenelejátszás közben sem fog véletlenül 
kinyílni, mivel úgy tervezték, hogy csak egy 
gomb megnyomásával lehessen kinyitni. Egy 
külön zár továbbá a véletlen gombnyomás ellen 
nyújt védelmet. A csúszózár a Soundmachine 
készülék tetején található, ahol nem érhetik el 
az apró, kutató kezek, és a hordtáskába 
helyezve is védve marad. A Philips a legapróbb 
dolgokra is gondol.
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