
 

 

Philips
Prenosný kazetový 
prehrávač

AQ6591
Malá veľkosť, veľká hodnota

Štíhly, kompaktný osobný prehrávač s vysokokvalitnou povrchovou úpravou. Príjem v 
pásme FM (stereo) a AM.

Stereofónny tuner
• AM/FM tuner

Obohatený zvuk basov
• Dynamické zvýraznenie basov pre hlboký a vzrušujúci zvuk
• Pribalené stereofónne slúchadlá do uší

Jednoduché používanie
• Výdrž batérie až 18 hodín
• Stereofónny kazetový prehrávač s funkciou Autostop



 AM/FM tuner
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Dynamické zvýraznenie basov
Dynamické zvýraznenie basov maximalizuje hudobný 
zážitok zdôraznením basového obsahu na všetkých 
nastaveniach hlasitosti - od nízkej po vysokú. Stačí 
jeden dotyk tlačidla! Spodné basové frekvencie sa 
bežne stratia, keď sa hlasitosť nastaví na nízku 
úroveň. Aby sa tomuto zabránilo, dynamické 
zvýraznenie basov možno prepnúť na podporné 
basové úrovne, takže si budete môcť užívať 
konzistentný zvuk aj v prípade, že znížite hlasitosť.
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Stereofónny kazetový prehrávač s 
funkciou Autostop
Stereofónny kazetový prehrávač s funkciou 
Autostop
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Hlavné prvky
• Upevnenia tuneru: AM, FM, FM Stereo
Zvuk
• Zlepšenie kvality zvuku: 2 krokový dynamický bass 

boost
• Zvukový systém: Stereofónny
• Výstupný výkon (RMS): 2 x 5mW
• Ovládanie hlasitosti: otočné

Prehrávanie zvuku
• Technológia prehrávača kaziet: Mechanický
• Režimy prehrávania kazety: Rýchle pretáčanie 

dopredu/dozadu, Úplné automatické zastavenie
• Počet jednotiek: 1

Zvukový záznam
• Zapisovacie médium: Kazeta

Tuner/Príjem/Vysielanie

Pripojiteľnosť
• DC vstup: 3,4 mm, 3V
• Slúchadlo: 3,5 mm

Príslušenstvo
• Odnímateľná spona na opasok: áno
• Slúchadlá: Stereofónne slúchadlá do uší

Rozmery
• Rozmery produktu (Š x V x H): 111 x 90 x 33 mm
• Hmotnosť produktu: 0,15 kg

Príkon
• Typ batérie: AA, R6
• Napätie batérie: 1,5 V
• Počet batérií: 2
•
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