
 

 

Philips
CD Soundmachine s 
funkciou Dynamic Bass 
Boost

AZ1220
Vylepšený basový zvuk

Radi sa tešíte z jednoduchých vecí a máte radi pohodlie. Elegantný prenosný 
rádiomagnetofón AZ 1220 vám umožní vychutnať si radosť z obľúbenej hudby s 
vylepšeným basovým zvukom pomocou funkcií s jednoduchou obsluhou.

Zdokonalený výkon basov
• Reproduktory Bass Reflex poskytujú silné, hlbšie basy
• Dynamické zvýraznenie basov pre hlboký a vzrušujúci zvuk
• 4" širokopásmové reproduktory pre výkonný zvuk

Obľúbená hudba z troch rôznych zdrojov
• Kompatibilný s nahrávateľnými a prepisovateľnými diskmi CD
• FM/MW stereofónny tuner
• Stereofónny kazetový prehrávač s funkciou Autostop

Jednoduché používanie
• Synchronizované spustenie nahrávania z CD na kazetu
• Multifunkčný displej LCD
• Konektor stereoslúchadiel



 Systém repr. Bass Reflex
Systém repr. Bass Reflex umožňuje hlboký zážitok z 
basov z kompaktného systému reproduktorov. 
Odlišuje sa od bežného systému reproduktorov 
dodatočným kruhovým basovým otvorom, ktorý je 
akusticky zladený s reproduktorom, aby 
optimalizoval výstup systému nízkej frekvencie. 
Výsledkom sú hlbšie ovládané basy a menšie 
skreslenie. Systém funguje prostredníctvom 
rezonancie zvuku do kruhového basového otvoru, 
ktorý vibruje ako bežný reproduktor. Systém 
kombinovaný s odozvou reproduktoru rozširuje 
celkovo nízku frekvenciu zvukov a vytvára celkom 
nový rozmer hlbokých basov.

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.

4" širokopásmové reproduktory
4" širokopásmové reproduktory pre výkonný zvuk

Kompatibilný s CD-R/RW
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.

FM/MW stereofónny tuner
FM/MW stereofónny tuner

Stereofónny kazetový prehrávač s 
funkciou Autostop
Stereofónny kazetový prehrávač s funkciou 
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Synchronizované spustenie nahrávania 
CD
Synchronizované spustenie nahrávania z CD na 
kazetu

Multifunkčný displej LCD
Multifunkčný displej LCD

Konektor stereoslúchadiel
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Hlavné prvky
• Anténa: AM anténa, FM anténa • Počet batérií: 6
•

Zvuk
• Typy reproduktorov: Systém repr. Bass Reflex
• Výstupný výkon (RMS): 2 X1,2W
• Zlepšenie kvality zvuku: Dynamické zvýraznenie 

basov
• Zvukový systém: Stereofónny
• Priemer reproduktora: 4"
• Ovládanie hlasitosti: otočné

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

Prehrávanie zvuku
• Technológia prehrávača kaziet: Mechanický
• Prehrávané médiá: CD, CD-R, CD-RW
• Režimy prehrávania disku: Rýchlo dopredu/dozadu, 

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

• Typ zásobníka: Horná časť
• Počet jednotiek: 1
• Programovateľné stopy: 20

Tuner/Príjem/Vysielanie

• Automatické digitálne ladenie: Nie
• Upevnenia tuneru: FM, MW

Pripojiteľnosť
• Slúchadlo: 3,5 mm

Vybavenie a vlastnosti
• Zobrazenie číslic: 4
• Typ displeja: displej LCD

Príslušenstvo
• Zahrnuté príslušenstvo: Napájací kábel striedavého 

prúdu (AC), Manuál používateľa, Potvrdenie záruky

Rozmery
• Rozmery balenia (Š x V x H): 470 x 210 x 290 mm
• Rozmery produktu (Š x V x H): 

400 x 162 x 238 mm
• Hmotnosť: 2,9 kg
• Váha vrátane balenia: 3.7 kg

Príkon
• Typ batérie: LR14
• Napätie batérie: 1,5 V
• Napájanie zo siete: áno
Technické údaje
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