
 

Philips
CD Soundmachine s 
funkciou Dynamic Bass 
Boost

AZ1053
Jednoduché a presné ladenie

S tenkým a prenosným rádiomagnetofónom AZ1053 máte teraz všetko, čo potrebujete, 
aby ste si vychutnali vašu obľúbenú hudbu s pomocou jednoduchých a ľahkopoužiteľných 
funkcií.

Všetko, čo potrebujete
• Prehrávač kompatibilný s nahrávateľnými a prepisovateľnými CD
• Digitálne ladenie s prednastavením
• Stereo magnetofón s funkciou Autostop
• Dynamické zvýraznenie basov pre hlboké a vzrušujúce basy

Jednoduché používanie
• 20 naprogramovaných skladieb z disku CD
• Automatické ukladanie naladí rádio jedným dotykom
• Synchronizované spustenie nahrávania z CD na kazetu
• Konektor stereoslúchadiel
 



 Kompatibilný s prepisovateľnými CD
Kompatibilný s prepisovateľnými CD znamená, že 
audio systém môže prehrávať nahrávateľné (CD-R) 
aj prepisovateľné (CD-RW) disky. CD-R sú 
jednorazovo nahrávateľné disky, ktoré možno 
prehrávať na ktoromkoľvek zvukovom prehrávači 
CD, zatiaľ čo disky CD-RW možno nahrávať a 
prepisovať viackrát a prehrávať len na 
kompatibilných zvukových prehrávačoch CD. 
Laserový snímač a sústava obvodov dekodéru CD 
prehrávačov CD-RW sú špeciálne určené na čítanie 
špeciálnych fázomenných nahrávacích vrstiev CD-
RW, čo umožňuje prehrávať doma nahrané disky na 
zvukovom systéme CD.

Digitálne ladenie s prednastavením
Digitálne ladenie s prednastavením

Stereo magnetofón s funkciou Autostop
Stereo magnetofón s funkciou Autostop

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.

20 naprogramovaných skladieb z disku 
CD
Funkcia naprogramovaného prehrávania disku CD 
vám umožní vychutnať si vaše obľúbené skladby v 
požadovanom poradí.

Automatické ukladanie
Automatické ukladanie je užitočná funkcia, ktorá 
umožňuje naladiť sa na obľúbené stanice a nastaviť 
predvoľby staníc jednoduchým stlačením tlačidla. 
Programovanie autoukladania odkladá ručné ladenie 
rádiových staníc a nastavenie predvolieb na vedľajšiu 
koľaj. Vstavaný elektrický obvod automaticky sníma 
miestne frekvencie rádiových staníc, zameria 
najsilnejšie signály staníc a priradí ich k určitým 
predvoľbám.

Synchronizované spustenie nahrávania 
CD
Synchronizované spustenie nahrávania z CD na 
kazetu

Konektor stereoslúchadiel
Konektor stereoslúchadiel
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Hlavné prvky
• Zapisovacie médium: Kazeta • Váha vrátane balenia: 2,6 kg
•

Prehrávanie zvuku
• Typ zásobníka: Horná
• Prehrávané médiá: CD, CD-R, CD-RW
• Režimy prehrávania disku: Rýchlo dopredu/dozadu, 

Vyhľadávanie ďalšej/predchádz. skladby, 
Zopakovať prehrávanie, Náhodné prehrávanie

• Počet jednotiek: 1
• Technológia prehrávača kaziet: Mechanický
• Programovateľné stopy: 20

Tuner/Príjem/Vysielanie
• Upevnenia tuneru: FM, AM
• Automatické digitálne ladenie: áno
• Predvolené stanice: 20
• Anténa: FM anténa

Zvuk
• Výstupný výkon (RMS): 2 X1,0W
• Zlepšenie kvality zvuku: Dynamické zvýraznenie 

basov
• Zvukový systém: Stereofónny
• Priemer reproduktora: 3,5"
• Ovládanie hlasitosti: otočné

Zvukový záznam
• Zdokonalenia nahrávania na pásku: Synchroniz. 

spustenie nahrávania CD

Reproduktory
• Vstavané reproduktory: 2
• Povrchová úprava: Kov
• Typy reproduktorov: Reproduktory

Užitočná funkcia
• Typ displeja: displej LCD
• Zobrazenie číslic: 2

Pripojiteľnosť
• Slúchadlo: 3,5 mm

Napájanie
• Typ batérie: LR14
• Napätie batérie: 1.5 V
• Napájanie zo siete: áno
• Počet batérií: 6

Príslušenstvo
• Zahrnuté príslušenstvo: Sieťový napájací kábel, 

Manuál používateľa, Potvrdenie záruky

Rozmery
• Rozmery balenia (Š x V x H): 325 x 180 x 280 mm
• Rozmery produktu (Š x V x H): 

290 x 143 x 240 mm
• Váha: 1.9 kg
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