
 

 

Philips
CD радиокасетофон с 
динамично усилване на 
басите

AZ1053
Лесно и прецизно настройване 

на честотата
С елегантния и портативен AZ1053 вече имате всичко необходимо за слушане на 
любимата си музика с помощта на прости и лесни за използване функции.

Всичко, което ви трябва
• Плеър, съвместим със записваеми и презаписваеми CD
• Дигитална настройка със зададени станции
• Стереокасетофон с автостоп
• Динамично усилване на басите за дълбоки и драматични баси

Лесен за употреба
• Програмируем за 20 мелодии CD
• Програмиране за авт. запаметяване за настройка с едно докосване
• Запис от CD на касета със синхронизиран старт
• Гнездо за стерео слушалки



 Съвместимост с презаписваем CD
Съвместимост с презаписваеми CD означава, че 
вашето аудио устройство може да 
възпроизвежда и записваеми CD (CD-R), и 
презаписваеми CD (CD-RW) дискове. CD-R 
дисковете са за еднократен запис и могат да се 
възпроизвеждат от всеки аудио CD плеър, докато 
CD-RW дисковете могат да се записват и 
презаписват многократно и могат да се 
възпроизвеждат само от съвместими аудио CD 
плеъри. Лазерната глава и схемите на декодера на 
CD-RW съвместимите плеъри са специално 
проектирани да четат специалния слой за запис с 
промяна на фазата на аудио CD-RW, с което 
осигуряват винаги да можете да възпроизвеждате 
ваши записани у дома дискове на вашата аудио 
CD система.

Дигитална настройка със зададени 
станции
Дигитална настройка със зададени станции

Стереокасетофон с автостоп
Стереокасетофон с автостоп

Динамично усилване на басите
Динамичното усилване на басите довежда до 
максимум наслаждението ви от музиката като 
подчертава съдържанието на баси в музиката в 
целия диапазон на сила на звука - от слабо до 
силно - с натискането на един бутон! Най-
ниските басови честоти обикновено се губят при 
зададена малка сила на звука. Като 
противодействие на това може да се включи 
динамично усилване на басите за усилване на 
нивата на басите, така че да се наслаждавате на 
еднакъв звук дори когато сте намалили силата на 
звука.

Програмируем за 20 мелодии CD
Програмируемото възпроизвеждане на CD 
дискове ви дава възможност да слушате 
любимите си записи в желаната от вас поредност.

Програмиране за авт. запаметяване
Програмирането за автоматично запаметяване е 
удобна функция, която ви позволява да се 
настроите на любимите ви станции и да задавате 
настройки на станции като просто натиснете 
един бутон. Програмирането премахва трудното 
ръчно настройване на радиостанциите и 
задаването на настройки. Вградена електрическа 
схема сканира автоматично честотите на 
местните станции, включва се към най-силните 
сигнали на станциите, и ги присвоява на 
определените номера.

Запис на CD със синхронизиран старт
Запис от CD на касета със синхронизиран старт

Гнездо за стерео слушалки
Гнездо за стерео слушалки
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Акценти
• Носители за запис: Лента • Тегло вкл. опаковката: 2,6 кг
•

Аудио възпроизвеждане
• Тип устройство за зареждане: Отгоре
• Носители за възпроизвеждане: CD, CD-R, CD-

RW
• Режими на възпроизвеждане на диска: Бързо 
напред/назад, Търсене на следваща/предишна 
мелодия, Повторно възпроизвеждане, 
Разбъркано възпроизвеждане

• Брой декове: 1
• технология на касетния дек: Механичен
• програмируеми песни: 20

Тунер/приемане/предаване
• Обхвати на тунера: FM, AM
• Автоматична цифрова настройка: да
• Предварително настроени станции: 20
• Антена: FM антена

Звук
• Изходна мощност (RMS): 2 X 1,0 W
• Подобрение на звука: Динамично усилване на 
басите

• Звукова система: Стерео
• Диаметър на високоговорителя: 3,5"
• Регулатор на силата на звука: въртящ се

Аудио запис
• Подобрение на записа на лента: 
синхронизиране на началото на записа

Високоговорители
• Вградени високоговорители: 2
• Обработка: Метал
• Типове високоговорители: Високоговорители

Удобство
• Тип на дисплея: LCD
• Цифри на дисплея: 2

Възможности за свързване
• Слушалки: 3,5 мм

Мощност
• Тип батерия: LR14
• Напрежение на батерията: 1,5 V
• Мрежово захранване: да
• Брой на батериите: 6

Аксесоари
• Аксесоари в комплектацията: Захранващ кабел, 
Ръководство за потребителя, Гаранционна 
карта

Размери
• Габарити на опаковката (Ш x В x Д): 

325 x 180 x 280 мм
• Габарити на продукта (Ш x В x Д): 

290 x 143 x 240 мм
• Тегло: 1,9 кг
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