
 

 

Philips
CD Soundmachine

• Docka för iPod

AZD208
Lyssna på musik från din iPod eller 

dina CD-skivor var du än är
Spela musik från din iPod och dina CD-skivor högt och tydligt. Philips coola CD 
Soundmachine har ett fullregisterhögtalarsystem som förstärkts med kraftfull Dynamic 
Bass Boost – perfekt för att skruva upp volymen var du än är.

Njut av musiken från olika källor
• MP3 Link för uppspelning av bärbar musik
• Spela upp och ladda din iPod samtidigt
• Spela CD, CD-R och CD-RW

Lättanvänd
• Blandad/upprepad uppspelning av CD för personlig musikunderhållning

Fylligt och klart ljud
• DBB (Dynamic Bass Boost) för djupare och bättre ljud



 DBB (Dynamic Bass Boost)

Med DBB (Dynamic Bass Boost) maximerar du 
musikupplevelsen med en knapptryckning och 
tydliggör basen i alla volyminställningar – från lågt till 
högt. De lägsta basfrekvenserna går ofta förlorade 
vid låga volymer. För att motverka detta kan du ställa 
in DBB så att basen förstärks och du kan njuta av ett 
rikt ljud även när du skruvar ned volymen.

Blandad/upprepad uppspelning av CD

Med funktionen "blandad/upprepad uppspelning" 
tråkar du inte ut dig med att lyssna på musiken i 
samma ordning hela tiden. När du har överfört 
favoritlåtarna till spelaren behöver du bara välja ett 
av lägena "blandad", "programmerad" eller 
"upprepad" för att låtarna ska spelas i olika ordning. 
Njut av olika musikupplevelser varje gång du sätter 
igång spelaren.

MP3 Link

MP3 Link-anslutningen möjliggör direktuppspelning 
av MP3-innehåll från bärbara mediespelare. Du kan 

njuta av din favoritmusik med ljudsystemets 
enastående ljudkvalitet. Dessutom är MP3 Link också 
mycket praktiskt eftersom du bara behöver ansluta 
din bärbara MP3-spelare till ljudsystemet.

Spela upp och ladda din iPod

Lyssna på din favoritmusik på MP3 medan du laddar 
din iPod. Med dockan kan du ansluta iPod-enheten 
direkt till dockningssystemet för underhållning så att 
du kan lyssna på din favoritmusik med suveränt ljud. 
Den laddar också din iPod under uppspelningen så 
att du kan lyssna på musik och behöver inte oroa dig 
för att batteriet till den bärbara spelaren ska ta slut. 
Använd fjärrkontrollen till att navigera, välja och 
spela upp musiken som finns sparad på din iPod. 
Dockningssystemet för underhållning laddar den 
bärbara enheten när den är dockad.

Spela CD, CD-R och CD-RW

Philips är känt för att tillverka produkter som är 
kompatibla med många skivformat som är tillgängliga 
på marknaden. Med det här ljudsystemet kan du 
lyssna på musik från CD, CD-R och CD-RW. På en 
enda CD-skiva kan du lagra upp till 10 timmar musik. 
CD-RW-kompatibel betyder att ljudsystemet kan 
spela upp både CD-R- och CD-RW-skivor. På CD-
R-skivor kan du spela in en gång och de kan användas 
i alla CD-spelare. På CD-RW-skivor du spela över 
redan inspelad information många gånger och kan 
användas i kompatibla CD-spelare.
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Specifikationer
iPod-kompatibilitet
• Kompatibel med: iPod Touch, iPod 5th generation, 

iPod med färgdisplay, iPod Mini, iPod nano 1st 
generation, iPod nano 2nd generation, iPod nano 
3rd generation, iPod Classic

Ljuduppspelning
• Skivuppspelningslägen: snabbt framåt/bakåt, nästa/

föregående spårsökning, repetera/shuffle/program
• Uppspelningsmedia: CD, CD-R, CD-RW
• Uppspelningslägen för dockning: snabbspolning 

framåt och bakåt, nästa och föregående spår, spela 
upp och pausa

Ljud
• Ljudsystem: stereo
• Ljudförbättring: DBB (Dynamic Bass Boost)
• Volymkontroll: ratt (analog)
• Uteffekt: 2 x 1 W RMS

Mottagare/mottagning/sändning
• Radioband: FM-stereo, AM
• Antenn: FM-antenn

Högtalare
• Antal inbyggda högtalare: 2

Anslutningar
• Ljud-/videoutgång: Hörlur (3,5 mm)
• Aux-in

Bekvämlighet
• typ av laddare: toppmatad
• Skärmtyp: LCD-display
• Laddningsenhet: iPod

Effekt
• Batterityp: C-storlek (LR14)
• Batterispänning: 1,5 V
• Antal batterier: 6
• Strömtyp: AC-ingång

Tillbehör
• Kablar/anslutning: nätkabel
• Övrigt: Bruksanvisning
• Garanti: Garanticertifikat

Mått
• Huvudenhet, djup: 228 mm
• Huvudenhet, höjd: 157 mm
• Huvudenhet, bredd: 331 mm
• Paketbredd: 400 mm
• Paketbredd: 192 mm
• Pakethöjd: 260 mm
•
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