
 

Philips
CD-lydmaskin med 
dynamisk bassforsterking 
(DBB)

AZ1310
Forhåndsinnstilte 

digitale forvalg
Alt-i-ett CD-spiller med kassettspiller og digital tuner med 30 forhåndsinnstilte stasjoner. 
Spiller alle CDer, inkludert selvinnspilte, og kan programmeres for 20 spors avspilling.

Digital søking
• Forhåndsinnstilte digitale forvalg
• Autolagring gir ettrykks radioinnstilling

Imponerende lyd
• Dynamisk bassforsterking for dyp og effektfull lyd
• Bassrefleks-høyttalere gir en kraftig og dypere bass

Opplev favorittmusikk fra tre ulike kilder
• Kompatibel med CD-R og CD-RW
• MW/FM-stereo tuner
• Stereokassettspiller med autostop
 



 Forhåndsinnstilte digitale forvalg
Forhåndsinnstilte digitale forvalg

Automatisk stasjonslagring
Autostore-programmering er en praktisk funksjon 
som du kan bruke til å forhåndsinnstille 
favorittstasjonene dine på radioen med ett 
tastetrykk. Med Autostore-programmering trenger 
du ikke lenger å søke etter radiostasjoner manuelt. 
En innebygd elektrisk krets søker automatisk etter 
lokale radiostasjonsfrekvenser, lagrer de sterkeste 
signalene og tilordner dem stasjonsnumre.

dynamisk bassforsterking (DBB)

Dynamisk bassforsterking maksimerer 
musikkopplevelsen ved å vektlegge bassen i 
musikken uansett volum - lavt eller høyt – med ett 
tastetrykk! De laveste bassfrekvensene blir vanligvis 
borte når volumet er lavt. For å motvirke dette kan 
du slå på dynamisk bassforsterking for å forsterke 
bassnivåene, slik at du kan nyte den samme musikken 
også når du senker volumet.

Bassrefleks-høyttalersystem

Bass Reflex-høyttalersystem gir en dyp 
bassopplevelse fra et kompakt høyttalersystem. I 
tillegg til basspipen skiller det seg fra et vanlig 
høyttalerkabinettsystem ved at det er akustisk 

justert etter wooferen for å forsterke gjengivelsen av 
de lave frekvensene. Resultatet er en dypere, 
kontrollert bass og mindre forvrengning. Systemet 
fungerer ved å la luftmassen resonnere i basspipen 
slik at det vibrerer som en vanlig woofer. I 
kombinasjon med responsen i høyttaleren forsterker 
systemet lavfrekvenslydene til en helt ny dimensjon 
av dyp bass.

CD-R/RW-kompatibel
CD-RW-kompatibel betyr at lydanlegget kan spille 
av både CD-R- (CD-Recordable) og CD-RW-plater 
(CD-Rewritable). På CD-R-plater kan man bare 
spille inn én gang, mens man kan spille inn musikk 
eller skrive inn data flere ganger på CD-RW-plater . 
Disse platene kan bare spilles av på kompatible 
audio-CD-spillere. Laser-pickupen og CD-
dekoderkretsene på CD-RW-kompatible spillere er 
spesielt utformet til å lese det spesielle 
lydinnspillingslaget med faseendringer på CD-RW-
plater, slik at du alltid kan spille av musikk fra CDer 
du har spilt inn selv, på CD-spilleren.

MW/FM-stereo tuner

MW/FM-stereo tuner

Stereokassettspiller med autostop

Stereokassettspiller med autostop
AZ1310/00C

Spesifikasjoner
Lyd
• Høyttalerforbedring: Piezo
• Høyttalertyper: Toveis Bass Reflex-høyttaler
• Utgangseffekt (RMS): 2 x 1,2 W
• Lydforbedringer: dynamisk bassforsterking (DBB)
• Lydsystem: Stereo
• Høyttalerdiameter: 4"
• Volumkontroll: Volumkontroll opp/ned

Høyttalere
• Innebygde høyttalere: 2
• Overflate: Metall
• Høyttalertyper: Høyttalere

Lydavspilling
• Kassettspillerteknologi: Mekanisk
• Avspillingsmodi for kassett: Rask spoling forover/

bakover, Full automatisk stopp, Pausetast
• Avspillingsmedier: CD, CD-R, CD-RW
• Modi for plateavspilling: Hurtig forover/bakover, 

Neste/forrige, sporsøk, Gjenta avspilling, Shuffle-
avspilling

• Lastetype: topp
• Antall spillere: 1
• Programmerbare spor: 15

Lydopptak
• Båndopptaksforbedring: Synkronisert start av CD-

opptak

Tuner/mottak/overføring
• Antenne: AM-antenne, FM-antenne
• Automatisk digital tuning
• Tunerbånd: FM, MW

Anvendelighet
• Skjermsifre: 6

Tilbehør
• Vedlagt tilbehør: Nettledning, Bruksanvisning, 

Garantisertifikat

Mål
• Emballasjemål (B x H x D): 470 x 275 x 210 mm
• Produktmål (B x H x D): 400 x 243 x 169 mm
• Vekt: 2,9 kg
• Vekt, inkl. emballasje: 3,7 kg

Strøm
• Batteritype: LR14
• Batterispenning: 1,5 V
• Lysnett
• Antall batterier: 6
•

Høydepunkter
CD-lydmaskin med dynamisk bassforsterking (DBB)
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