
 

 

Philips
Leitor de CDs com 
Dynamic Bass Boost

AZ1310
Sintonia digital e pré-sintonias

Leitor de CD completo com deck de cassetes e sintonizador digital com 30 estações 
predefinidas. Reproduz todos os CDs, incluindo os gravados em casa, e é programável 
para uma repetição de 20 faixas.

Sintonia digital
• Sintonia digital e pré-sintonias
• Programação automática da memória para sintonia com um toque

Som impressionante
• Dynamic Bass Boost para graves profundos e expansivos
• Sistema de Altifalantes de Graves para graves mais profundos e potentes

Desfrute de música a partir de três fontes diferentes
• Compatível com CD-Recordable e CD-ReWritable
• Rádio estéreo FM/MW
• Deck de cassetes com paragem automática



 Sintonia digital e pré-sintonias
Sintonia digital e pré-sintonias

Programação automática da memória
A programação de memórias automáticas é uma 
funcionalidade útil que permite sintonizar as 
estações favoritas e estabelecer predefinições 
bastando premir um botão. A programação de 
memórias automáticas elimina as complicações da 
sintonia manual do rádio e a memorização das pré-
sintonias. Um circuito eléctrico incorporado detecta 
automaticamente as estações de rádio locais, fixa os 
sinais de rádio mais fortes e atribui-os a pré-sintonias 
específicas.

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.

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.

Compatível com CD-R/RW
A compatibilidade com CD-Regravável significa que 
o sistema áudio pode reproduzir discos CD-
Recordable (CD-R) e CD-Rewritable (CD-RW). Os 
discos CD-R são graváveis uma vez e podem ser 
reproduzidos em qualquer leitor de CDs áudio, 
enquanto que os discos CD-RW podem ser 
gravados e regravados várias vezes, e apenas podem 
ser lidos em leitores de CDs áudio compatíveis. O 
sensor de captação laser e o circuito de 
descodificação de CD dos leitores compatíveis com 
CD-RW são especialmente concebidos para ler a 
camada de gravação de troca de fase especial do CD-
RW áudio, garantindo que pode sempre reproduzir 
os discos gravados em casa no seu sistema de CDs 
áudio.

Rádio estéreo FM/MW
Rádio estéreo FM/MW

Deck de cassetes com paragem 
automática
Deck de cassetes com paragem automática
AZ1310/00C

Destaques
• Número de pilhas: 6
•

Som
• Melhoramento de Altifalante: Piezoeléctrico
• Tipos de altifalante: Altifalante de Graves de 2 vias
• Potência de saída (RMS): 2X1,2 W
• Melhoramento do Som: Dynamic Bass Boost
• Sistema de som: Estéreo
• Diâmetro do altifalante: 4"
• Controlo do volume: Controlo do volume para 

cima/baixo

Altifalantes
• Altifalantes incorporados: 2
• Acabamento: Metal
• Tipos de altifalante: Altifalantes

Reprodução Áudio
• Tecnologia Deck de Cassetes: Mecânico
• Modos de Reprodução de Cassetes: Avanço 

Rápido, Paragem Automática Completa, Tecla de 
pausa

• Suporte de Reprodução: CD, CD-R, CD-RW
• Modos de Reprodução de Discos: Avanço/

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

• Tipo de Carregamento: Topo
• Número de decks: 1
• Faixas Programáveis: 15

Gravação Áudio
• Melhoramento de Gravação de Cassetes: 

Gravação Sincronizada de CDs

Sintonizador/Recepção/Transmissão
• Antena: Antena AM, Antena FM
• Sintonização digital automática
• Bandas do Rádio: FM, MW

Comodidade
• Dígitos do Ecrã: 6

Acessórios
• Acessórios Incluídos: Cabo de alimentação CA, 

Manual do Utilizador, Certificado de garantia

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

470 x 275 x 210 mm
• Dimensões do produto (L x A x P): 

400 x 243 x 169 mm
• Peso: 2,9 kg
• Peso incl. Embalagem: 3,7 kg

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