
 

 

Philips
Prenosni radio s CD-
predvajalnikom

Rdeča
3 W
Digitalno iskanje postaj

AZ215R
Uživajte v svoji glasbi, 

kjerkoli ste
Uživate v preprostih vsakodnevnih rečeh in cenite priročnost. Kompakten in prenosen 
Philipsov radio s CD-predvajalnikom vam omogoča razvajanje ob najljubši glasbi s 
funkcijami, ki so preproste za uporabo.

Uživajte v glasbi z različnih izvorov
• Predvaja plošče CD, CD-R in CD-RW
• Stereo kanalnik FM
• Zvočni vhod za prenosni predvajalnik glasbe

Enostavna uporaba
• Naključno predvajanje/ponovitev CD-ja za osebne glasbene užitke
• CD za programiranje 20 posnetkov
• 20 prednastavljenih postaj

Bogat in čist zvok
• Dynamic Bass Boost za globok in dramatičen zvok
• Skupna izhodna moč 3 W RMS



 Predvaja plošče CD, CD-R in CD-RW

Philips slovi po izdelkih, ki so združljivi z veliko 
različnimi ploščami na trgu. Ta zvočni sistem vam 
omogoča uživanje ob glasbi, ki prihaja s plošč CD, 
CD-R in CD-RW. Oznaka CD-RW (združljivost s 
CD-RW) pomeni, da lahko vaš zvočni sistem 
predvaja tako zapisljive CD-je (CD-R) kot prepisljive 
CD-je (CD-RW). Plošče CD-R je mogoče posneti 
enkrat, pri čemer jih lahko predvajate na katerem 
koli predvajalniku CD, medtem ko je mogoče plošče 
CD-RW posneti in prepisati večkrat, predvajate pa 
jih lahko le na združljivih predvajalnikih CD.

Naključno predvajanje/ponovitev CD-ja

S funkcijo "Naključno predvajanje/ponovitev" vam ne 
bo nikoli več dolgčas ob vedno istem vrstnem redu 
predvajanja glasbe. Ko v predvajalnik prenesete 
priljubljene skladbe, enostavno izberite način 
"Naključno predvajanje" ali "Ponovitev" in glasba se 
bo predvajala po vrstnem redu različnih načinov. 
Doživite drugačno in edinstveno glasbeno izkušnjo 
ob vsakem predvajanju.

CD za programiranje 20 posnetkov
Možnost CD-predvajalnika za programiranje 
predvajanja vam omogoča poslušanje priljubljenih 
posnetkov v želenem zaporedju.

Dynamic Bass Boost

Dynamic Bass Boost zagotavlja optimalen užitek pri 
poslušanju, saj poudarja nizke tone glasbe prek 
celotnega razpona glasnosti - od nizke do visoke – s 
pritiskom na gumb! Najnižje frekvence nizkih tonov 
se, kadar je glasnost nastavljena na najnižjo, ponavadi 
porazgubijo. Da se to ne zgodi, lahko vklopite 
Dynamic Bass Boost in uživate v enakomernem 
zvoku tudi ob znižani glasnosti.

20 prednastavljenih postaj
20 prednastavljenih postaj
AZ215R/12

Značilnosti
• Zvočni vhod (3,5 mm)
Predvajanje zvočnih posnetkov
• Predvajanje medijev: CD, CD-R, CD-RW
• Načini predvajanja plošč: hitro previjanje naprej/

nazaj, iskanje naslednje/prejšnje skladbe, 
ponovitev/naključno/programiranje

Sprejemnik/sprejem/prenos
• Frekvenčna področja sprejemnika: FM
• Antena: Antena FM
• Samodejna digitalna naravnava

Zvok
• Regulacija glasnosti: gor/dol
• Zvočni sistem: stereo
• Izboljšava zvoka: Dynamic Bass Boost
• Največja izhodna moč (RMS): 3 W

Zvočniki
• Št. vgrajenih zvočnikov: 2
• Površina mrežice zvočnika: kovina

Povezljivost

Priročnost
• Vrsta nalagalnika: zgoraj

Napajanje
• Vrsta napajanja: Napajanje iz omrežja ali baterije
• Vrsta baterije: Velikost C (LR14)
• Napetost baterije: 1,5 V
• Število baterij: 6

Dodatna oprema
• Kabli/povezava: napajalni kabel
• Garancija: Garancijski list
• Drugo: Uporabniški priročnik

Dimenzije
• Dimenzije izdelka (Š x G x V): 252 x 232 x 124 mm
• Teža izdelka: 1 kg
• Dimenzije embalaže (Š x G x V): 280 x 260 x 160 

mm
• Teža vključno z embalažo: 1,6 kg
•
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