
 

 

Philips
Bumbox CD

Podstawka dokująca do 

odtwarzacza iPod

AZD208
Ciesz się muzyką z iPoda i płyty 

CD, gdziekolwiek jesteś!
Z dumą odtwarzaj na cały regulator muzykę z urządzenia iPod i płyt CD. Świetny Bumbox CD 
firmy Philips jest wyposażony w pełnozakresowy zestaw głośników wzbogaconych o dynamiczne 
wzmocnienie basów, co zapewnia idealne podkreślenie głośności w każdej sytuacji.

Korzystaj z wielu źródeł muzyki
• MP3 Link do odtwarzania muzyki z urządzeń przenośnych
• Równoczesne odtwarzanie i ładowanie odtwarzacza iPod
• Odtwarzanie płyt CD, CD-R i CD-RW

Łatwa obsługa
• Odtwarzanie CD losowe/wielokrotne, by lepiej cieszyć się muzyką

Bogaty i czysty dźwięk
• Dynamiczne wzmocnienie basów zapewnia głębsze brzmienie niskich tonów



 Dynamiczne wzmocnienie basów

Dynamiczne wzmocnienie tonów niskich 
(DBB) to robiące duże wrażenie uwydatnienie 
basów w nagraniu muzycznym w całym 
zakresie ustawień głośności — od niskiego do 
wysokiego — za jednym naciśnięciem 
przycisku! Ustawienie głośności na niskim 
poziomie powoduje zazwyczaj utratę dolnych 
niskotonowych częstotliwości dźwięku. Aby 
do tego nie dopuścić, można włączyć 
dynamiczne wzmocnienie basów, które 
pozwala słuchać pełnego dźwięku nawet po 
ściszeniu.

Odtwarzanie CD losowe/wielokrotne

Dzięki funkcji odtwarzania muzyki w kolejności 
losowej i powtarzania nie trzeba słuchać 
utworów wciąż w tej samej kolejności. Po 
wgraniu ulubionych utworów do odtwarzacza 
wszystko, co należy zrobić, to wybrać jeden z 
trybów — odtwarzanie w kolejności losowej 

(„Shuffle”) lub powtarzanie („Repeat”), aby 
odtwarzać utwory w różnej kolejności. Ciesz 
się nowym doświadczeniem słuchania muzyki 
za każdym razem, gdy korzystasz z 
odtwarzacza.

MP3 Link

MP3 Link umożliwia bezpośrednie odtwarzanie 
zawartości MP3 z przenośnych odtwarzaczy 
multimedialnych. Słuchanie muzyki w 
doskonałej jakości zapewnionej przez zestaw 
audio to zaledwie jedna z jego zalet. Złącze 
MP3 jest niezwykle wygodne – wystarczy 
podłączyć przenośny odtwarzacz MP3 do 
zestawu audio.

Odtwarzaj i ładuj swój odtwarzacz iPod

Ciesz się ulubioną muzyką w formacie MP3, 
ładując jednocześnie swój odtwarzacz iPod! 
Podstawka dokująca umożliwia podłączanie 
odtwarzacza iPod bezpośrednio do zestawu 

audiowizualnego ze stacją dokującą, co 
umożliwia odsłuchiwanie ulubionej muzyki z 
doskonałym nagłośnieniem. Podczas 
odtwarzania muzyki ładowany jest akumulator 
odtwarzacza iPod, dzięki czemu nie trzeba 
martwić się o wyczerpanie jego ładunku. 
Skorzystaj z pilota zdalnego sterowania, aby 
nawigować, wybierać i odtwarzać utwory 
zapisane w odtwarzaczu iPod. Zestaw 
audiowizualny ze stacją dokującą 
automatycznie ładuje akumulator odtwarzacza 
iPod po jego zadokowaniu.

Odtwarzanie płyt CD, CD-R i CD-RW

Firma Philips jest znana dzięki swoim 
produktom, które współpracują z wieloma 
rodzajami płyt dostępnych na rynku. Ten 
zestaw audio pozwala cieszyć się muzyką 
zapisaną na płytach CD, CD-R i CD-RW. 
Oznaczenie CD-RW (CD-Rewritable 
Compatible) informuje, iż ten zestaw audio 
może odtwarzać zawartość płyt CD-
Recordable (CD-R), jak i również CD-
Rewritable (CD-RW). Płyty CD-R można 
zapisać tylko raz, zaś odtworzyć je można w 
dowolnym odtwarzaczu CD. Natomiast płyty 
CD-RW można zapisywać i kasować 
wielokrotnie, jednak ich zawartość może być 
odtwarzana tylko w zgodnych odtwarzaczach 
CD.
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Zgodność z odtwarzaczami iPod
• Zgodność z: iPod touch, iPod 5. generacji, iPod z 

kolorowym wyświetlaczem, iPod mini, iPod nano 1. 
generacji, iPod nano 2. generacji, iPod nano 3. 
generacji, iPod classic

Odtwarzanie dźwięku
• Tryby odtwarzania płyt: szybkie odtwarzanie do 

przodu/do tyłu, wyszukiwanie następnej/
poprzedniej ścieżki, odtwarzanie wielokrotne/
losowe/zaprogramowane

• Odtwarzane nośniki: CD, CD-R, CD-RW
• Tryby odtwarzania urządzeń podłączonych do 

podstawki dokującej: szybkie odtwarzanie do 
przodu/do tyłu, następny/poprzedni utwór, 
odtwarzanie/wstrzymanie

Dźwięk
• Sprzęt nagłaśniający: stereo
• Korekcja dźwięku: Dynamiczne wzmocnienie 

basów
• Regulator głośności: obrotowy (analogowy)
• Moc wyjściowa: 2 x 1 W RMS

Tuner/Odbiór/Transmisja
• Pasma tunera: UKF stereo, ŚR.
• Antena: Antena FM

Głośniki
• Liczba wbudowanych głośników: 2

Możliwości połączeń
• Wyjście audio/wideo: Gniazdo słuchawek 

(3,5 mm)
• Wejście AUX

Udogodnienia
• Sposób ładowania: góra
• Typ wyświetlacza: Wyświetlacz LCD
• Ładowarka: iPod

Moc
• Rodzaj baterii/akumulatora: Rozmiar C (LR14)
• Napięcie baterii: 1,5 V
• Liczba baterii lub akumulatorów: 6
• Rodzaj zasilania: Wejście AC

Akcesoria
• Przewody/podłączenie: przewód zasilający
• Inne: Instrukcja obsługi
• Gwarancja: Karta gwarancyjna

Wymiary
• Głębokość jednostki centralnej: 228 mm
• Wysokość jednostki centralnej: 157 mm
• Szerokość jednostki centralnej: 331 mm
• Szerokość opakowania: 400 mm
• Wysokość opakowania: 192 mm
• Głębokość opakowania: 260 mm
•
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