
 

 

Philips
CD-s „zenegép” dinamikus 
mélyhangkiemeléssel

AZ1310
Digitális hangolás, 

tárolt állomások
Komplett CD-lejátszó, kazettás egységgel és 30 előre beállított rádióállomás tárolására 
alkalmas digitális hangolóegységgel. A készülék valamennyi CD-lemez - beleértve a házilag 
felvett lemezeket is - lejátszására alkalmas, visszajátszáshoz 20 műsorszám programozható be.

Digitális tuning
• Digitális hangolás, tárolt állomások
• Automatikus tárolású programozás egygombos rádióhangoláshoz

Meggyőző hang
• Dinamikus basszuskiemelés: mély, drámai hang
• A mélyreflexes rendszerű hangszórók erőteljes, mélyebb mélyhangot adnak

Élvezze kedvenc zenéit három különböző forrásból
• Kezeli az írható és az újraírható CD-ket
• FM/MW sztereó rádió
• Automatikus leállítású sztereó magnó



 Digitális hangolás, tárolt állomások
Digitális hangolás, tárolt állomások

Autom. tárolású programozás
Az Automatikus tárolású programozás kényelmi 
funkció, segítségével egyetlen gombnyomással rá 
lehet állni a kedvenc rádióállomásokra, illetve 
beállíthatók az állomások eredeti értékei. Az 
Automatikus tárolású programozás megszünteti az 
adók manuális behangolásával és az eredeti 
beállításokra visszatéréssel járó bonyodalmakat. A 
beépített elektromos áramkör automatikusan 
végigpásztázza a helyi rádióállomások frekvenciáit, 
rááll a legerősebb rádióállomás jeleire, majd 
hozzárendeli őket egy-egy adott értékhez.

Dinamikus basszuskiemelés
A Dinamikus basszuskiemelés maximálisra növeli a 
zenei élvezetet, hiszen egyetlen gombnyomással 
képes kiemelni a zene mélyhang tartalmát – 
bármilyen legyen is a hangerőbeállítás: mély vagy 
magas! A legalsó mélyhang frekvenciák rendszerint 
elvesznek a hangerő alacsony szintre állítása mellett. 
Ennek ellensúlyozására a Dinamikus basszuskiemelés 
beállítható a mély hangszintek kiemelésére, így Ön 
következetes hanghatást élvezhet a hangerő 
csökkentése esetén is.

Mélyreflexes hangszórórendszer
A mélyreflexes hangszórók mély basszus hanghatást 
produkálnak egy kompakt hangfalrendszerben. 
Abban tér el a hagyományos hangfalrendszertől, 
hogy egy basszuscső is csatlakozik, amely 
akusztikusan összhangban áll a mélynyomóval, és ez 
optimalizálja a kijövő alacsony frekvenciákat. Az 
eredmény egy mélyebb, szabályozott basszus hang és 
kisebb torzítás. Úgy működik, hogy a basszuscsőben 
megremegteti a levegőt, és az úgy vibrál, mint egy 
normál mélynyomóban. A mélynyomó reakcióval a 
rendszer kibővíti az általánosan alacsony frekvenciájú 
hangokat, és a mély basszus hang új dimenzióját 
hozza létre.

CD-R/RW kompatibilis
Az újraírható kompatibilis CD azt jelenti, hogy mind 
az írható (CD-R), mind az újraírható (CD-RW) 
lemezeket lejátszhatja az audiokészülékén. A CD-R 
lemezekre egyszer lehet felvenni, majd bármely CD 
lejátszón lejátszhatók, míg a CD-RW lemezekre 
felvétel készíthető, majd többször újraírható, és a 
kompatibilis audió-CD-lejátszókon lejátszható. A 
CD-RW kompatibilis lejátszók lézerfeje és CD 
dekóder áramköre úgy van kialakítva, hogy le tudja 
olvasni a különleges audió-CD-RW fázisváltós 
felvételréteget, így biztosítva, hogy Ön mindig le 
tudja játszani otthon készített lemezeit audió-CD-
rendszerén.
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Fénypontok
• Elemek száma: 6
•

Hang
• Hangszóró erősítés: Piezo
• Hangszóró típusok: Kétutas, mélyreflexes 

hangszórók
• kimenő teljesítmény (RMS): 2 X 1,2 W
• Hangkiemelés: Dinamikus basszuskiemelés
• Hangrendszer: Sztereó
• Hangszóró átmérő: 4"
• Hangerőszabályzó: Hangerőszabályzó fel/le

Hangszórók
• Beépített hangszórók: 2
• Kidolgozás: Fém
• Hangszóró típusok: Hangszórók

Hanglejátszás
• kazettaegységes technológia: Mechanikus
• Kazettalejátszási módok: Gyors előre- és 

visszacsévélés, Teljesen automatikus megállítás, 
Szünet gomb

• Adathordozók lejátszása: CD, CD-R, CD-RW
• Lemezlejátszási módok: Gyors előre/visszaugrás, 

Következő/előző műsorszám keresés, Lejátszás 
ismétlése, Véletlenszerű lejátszás

• Betöltő típus: Felső rész
• Deckek száma: 1
• Programozható műsorszámok: 15

Hangfelvétel
• Fejlesztett kazettaátvétel: CD-vel szinkronizált 

felvételindítás

Hangolóegység/Vétel/Adás
• Antenna: AM antenna, FM antenna
• Automatikus digitális hangolás
• Hangolási sávok: FM, MW

Kényelem
• Display Digits: 6

Tartozékok
• Mellékelt tartozékok: Váltakozó áramú hálózati 

kábel, Felhasználói kézikönyv, Garancialevél

Méretek
• Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 

470 x 275 x 210 mm
• Termék méretei (Sz x Ma x Mé): 

400 x 243 x 169 mm
• Tömeg: 2,9 kg
• Tömeg csomagolással együtt: 3,7 kg

Feszültség
• Akku típusa: LR14
• Telepfeszültség: 1,5 V
• Tápellátás
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