
 

 

Philips
Przenośny odtwarzacz 
kasetowy

AQ6591
Mały rozmiar, duża wartość

Płaski, niewielki odtwarzacz osobisty z wysokiej jakości wykończeniem. Możliwość 
słuchania radia w zakresach FM i AM.

Tuner stereo
• Tuner AM/FM

Wzbogacone brzmienie basów
• Dynamiczne wzmocnienie basów zapewnia głębsze i silniejsze brzmienie niskich tonów
• Stereo w słuchawkach

Łatwość użytkowania
• Do 18 godzin pracy baterii
• Stereofoniczny magnetofon z automatycznym zatrzymywaniem



 Tuner AM/FM
Tuner AM/FM

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.

Stereo w słuchawkach
Stereo w słuchawkach

Do 18 godzin pracy baterii
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Stereofoniczny magnetofon z 
automatycznym zatrzymywaniem
Stereofoniczny magnetofon z automatycznym 
zatrzymywaniem
AQ6591/00

Zalety
• Pasma tunera: UKF, UKF, UKF Stereo
Dźwięk
• Funkcje poprawy dźwięku: 2-stop. dynamiczne 

wzmocnienie basów
• System dźwięku: Stereo
• Moc wyjściowa (RMS): 2 x 5 mW
• Regulacja głośności: obrotowa

Odtwarzanie dźwięku
• technologia magnetofonów kasetowych: 

Mechaniczna
• Tryby odtwarzania kasety: Szybkie przewijanie do 

przodu/do tyłu, Pełne automatyczne 
zatrzymywanie

• Liczba magnetofonów: 1

Nagrywanie dźwięku
• Nośnik nagrywania: Taśma

Tuner/Odbiór/Transmisja

Możliwości połączeń
• Wejście prądu stałego: 3,4 mm, 3 V
• Słuchawki: 3,5 mm

Akcesoria
• Odłączany zaczep na pasek
• Słuchawki: Stereofoniczne słuchawki douszne

Wymiary
• Wymiary produktu (szer. x wys. x gł.): 

111 x 90 x 33 mm
• Waga produktu: 0,15 kg

Zasilanie
• Rodzaj baterii/akumulatora: AA, R6
• Napięcie baterii: 1,5 V
• Liczba baterii lub akumulatorów: 2
•

Data wydania 2013-05-10

Wersja: 2.0.3

12 NC: 9071 665 91009
EAN: 87 10101 36861 0

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia. 
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips 
Electronics N.V. lub własnością odpowiednich firm.

www.philips.com

Dane techniczne
Przenośny odtwarzacz kasetowy

http://www.philips.com

