
 

 

Philips
Leitor de CDs com 
Dynamic Bass Boost

AZ1226
música MP3 completa, com 

graves reforçados
Aprecie as coisas simples e práticas da vida. O AZ1226, elegante e portátil, permite-lhe 
satisfazer o prazer de ouvir a sua música favorita com graves reforçados e com a ajuda 
de funções fáceis de utilizar.

Leitor de CD repleto de funções
• Compatível com CD MP3,CD-R/RW
• Mistura/programação/Repetição de CD

Desempenho dos graves melhorado
• Sistema de Altifalantes de Graves para graves mais profundos e potentes
• Dynamic Bass Boost para graves profundos e expansivos
• Colunas 4" full range para um som potente

Fácil de utilizar
• Gravação de CD para cassete com início sincronizado
• Visor LCD multifunções
• Tomada dos auscultadores estéreo
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Sistema de Altifalantes de Graves
O Sistema de Altifalantes de Graves proporciona 
uma experiência dos sons graves profunda a partir 
de um sistema de altifalantes compacto. Difere de 
um sistema de altifalantes convencional devido à 
adição de um tubo de graves alinhado acusticamente 
com o woofer para optimizar o desempenho das 
frequências baixas. O resultado são graves mais 
controlados e profundos, com menor distorção. O 
sistema funciona através da ressonância da massa de 
ar no tubo de graves para vibrar como um woofer 
convencional. Combinado com a resposta do 
woofer, o sistema expande todos os sons das baixas 
frequências para criar toda uma nova dimensão de 
graves profundos.

Dynamic Bass Boost
Dynamic Bass Boost maximiza o prazer musical 
salientando os tons graves da gama de definições de 
volume - de baixo para alto – através de um só toque 
num botão! Normalmente, as frequências realmente 
baixas perdem-se quando o volume está baixo. Para 
contrariar isto, o Dynamic Bass Boost pode ser 
ligado para intensificar os níveis de graves, para que 
possa apreciar um som consistente, mesmo em 
volumes baixos.

Altifalantes de alcance total de 4"
Colunas 4" full range para um som potente
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Destaques
• Bandas do Rádio: FM, MW •
Som
• Potência de saída (RMS): 2X1,2 W
• Sistema de som: Estéreo
• Controlo do volume: rotativo
• Tipos de altifalante: Sistema de Altifalantes de 

Graves
• Diâmetro do altifalante: 4"
• Melhoramento do Som: Dynamic Bass Boost

Reprodução Áudio
• Tipo de Carregamento: Topo
• Suporte de Reprodução: CD, CD-R, CD-RW, 

MP3-CD
• Modos de Reprodução de Discos: Avanço/

Inversão Rápido, Procura de Faixas Seguinte/
Anterior, Reprodução de Repetição, Reprodução 
Aleatória

• Faixas Programáveis: 20
• Número de decks: 1
• Tecnologia Deck de Cassetes: Mecânico

Sintonizador/Recepção/Transmissão
• Antena: Antena AM, Antena FM

Conectividade
• Auscultadores: 3,5 mm

Comodidade
• Tipo de Ecrã: LCD

Acessórios
• Acessórios Incluídos: Cabo de alimentação CA, 

Manual do Utilizador, Certificado de garantia

Potência
• Alimentação eléctrica
• Tipo de bateria: LR14
• Voltagem da bateria: 1,5 V
• Número de pilhas: 6

Dimensões
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

470 x 210 x 290 mm
• Dimensões do produto (L x A x P): 

400 x 162 x 238 mm
• Peso: 2,9 kg
• Peso incl. Embalagem: 3,7 kg
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