
 

 

Philips
CD Soundmachine s 
funkciou Dynamic Bass 
Boost

AZ1300
Digitálne ladenie 

s prednastavením
Kombinovaný prehrávač CD a digitálny tuner, ktorý prehráva všetky druhy CD. 
Dvojsmerné reproduktory umožňujú plný výkon zvuku. Basové rozšírenie vydáva 
teplejšie, jemnejšie tóny.

Digitálne ladenie
• Digitálne ladenie s prednastavením
• Automatické ukladanie naladí rádio jedným dotykom

Impozantný zvuk
• Dynamické zvýraznenie basov pre hlboký a vzrušujúci zvuk
• Dvojpásmové reproduktory
• Reproduktory Bass Reflex poskytujú silné, hlbšie basy

Všetko, čo potrebujete
• CD náhodne/program/opakovať
• Kompatibilný s nahrávateľnými a prepisovateľnými diskmi CD
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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.

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.

Dvojpásmové reproduktory
Dvojpásmové reproduktory vytvárajú prostredie a 
atmosféru nahrávacieho štúdia v obývačke presným 
stereozobrazovaním. Skrátka „ste pri tom!“. Na 
reprodukovanie celkového frekvenčného pásma 
zvuku potrebujú bežné reproduktory veľké a malé 
kónusy, aby reprodukovali nízke a vysoké frekvencie. 
Často je kvalita zvuku nižšia v dôsledku menšiemu 
dizajnu. Pri používaní reproduktoru na reprodukciu 
basov do stredných frekvencií a reproduktoru pre 
stredné až vysoké frekvencie prehráva dvojsmerný 
systém reproduktorov plynulo celku frekvenciu 
zvuku s oveľa menšou intermoduláciou a skreslením.

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.
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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.
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Hlavné prvky
• Počet batérií: 6
•

Zvuk
• Zdokonalenie reproduktoru: Piezo
• Typy reproduktorov: 2-smerné reproduktory Bass 

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

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

nadol

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

Prehrávanie zvuku
• 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
• Programovateľné stopy: 15

Tuner/Príjem/Vysielanie
• Anténa: AM anténa, FM anténa
• Automatické digitálne ladenie
• Predvolené stanice: 30
• Upevnenia tuneru: FM, MW

Vybavenie a vlastnosti
• Zobrazenie číslic: 6
• Typ displeja: OLED

Príslušenstvo
• Zahrnuté príslušenstvo: Napájací kábel striedavého 

prúdu (AC), Manuál používateľa, Potvrdenie záruky

Rozmery
• Rozmery balenia (Š x V x H): 470 x 275 x 210 mm
• Rozmery produktu (Š x V x H): 

400 x 243 x 169 mm
• Hmotnosť: 2,9 kg
• Váha vrátane balenia: 3.7 kg

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