
 

 

Philips
Draagbare cassettespeler

AQ6401
Fantastisch geluid, schitterend 

uiterlijk
Deze draagbare cassettespeler is ultracompact en ziet er supercool uit. Er zit stereo en 
Bass Boost op, wat voor een supergeluid zorgt. Het schitterende design maakt van deze 
speler een modieus accessoire.

Dieper bass-geluid
• Dynamic Bass Boost voor een diep, indrukwekkend geluid
• Stereohoofdtelefoon inbegrepen

Slank, compact ontwerp
• Minder dan 35 mm diep
• Hoogwaardige afwerking

Eenvoudig te gebruiken
• Stereocassettedeck met autostop
• Afneembare riemclip, waarmee u overal van handsfree muziek kunt genieten



 Dynamic Bass Boost
Met Dynamic Bass Boost kunt u maximaal van uw 
muziek genieten. Breng met één druk op de knop de 
bass naar de voorgrond, ongeacht of het volume 
hoog of laag staat! De laagste bass-frequenties gaan 
bij een laag volume meestal verloren. Als u dit wilt 
tegengaan, kan Dynamic Bass Boost worden 
aangezet om het bass-niveau op te voeren. Zo kunt 
u van een consistent geluid genieten, zelfs wanneer u 
het volume lager zet.
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Kenmerken
• Aantal batterijen: 2
•

Geluid
• Uitgangsvermogen (RMS): 2 x 5 mW
• Geluidsverbetering: Dynamic Bass Boost
• Geluidssysteem: Stereo
• Volumeregeling: Roterend

Audio afspelen
• Cassettedecktechnologie: Mechanisch
• Afspeelmodi cassette: Snel vooruit- en 

terugspoelen, Volledige autostop
• Aantal decks: 1

Audio opnemen
• Opnamemedia: Cassette

Connectiviteit
• DC-ingang: 3,4 mm, 3 V
• Hoofdtelefoon: 3,5 mm

Accessoires
• Afneembare riemclip
• Hoofdtelefoon: Stereo-oortelefoon

Afmetingen
• Afmetingen van product (B x H x D): 

113 x 90 x 33 mm
• Gewicht: 0,13 kg

Vermogen
• Batterijtype: AA, R6
• Batterijvoltage: 1,5 V
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