
 

 

Philips
Dinamik Bas 
Kuvvetlendirme özelliğine 
sahip Portatif Müzik Seti

AZ1310
İstasyonları ayarlı 

dijital radyo
Kaset çalarlı ve 30 istasyon hafızalı dijital radyolu CD çalar. Sizin kaydettikleriniz dahil tüm 
CD'leri çalar ve 20 parçaya kadar programlanabilir.

Dijital İstasyon Ayarı
• İstasyonları ayarlı dijital radyo
• Programlanabilir otomatik depolamayla tek dokunușta istasyon bulma

Etkileyici ses kalitesi
• Daha derin ve etkili bir ses için Dinamik Bas Kuvvetlendirme
• Bas Refleks hoparlörler, güçlü ve daha derin bas sesler verir

Üç ayrı kaynaktan, en sevdiğiniz müziklerin tadını çıkartın
• Kaydedilebilir ve Yazılabilir CD'lerle uyumludur
• FM/MW stereo radyo
• Otomatik durdurmalı stereo kaset deki
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Programlanabilir otomatik depolama
Programlanabilir otomatik depolama, tek tușa 
basarak en sevdiğiniz istasyonları bulup istasyon 
hafızasını kullanmanızı sağlayan, kullanımı kolay bir 
özelliktir. Programlanabilir otomatik depolama, elle 
radyo istasyonu bulma ve hafızaya alma derdini 
ortadan kaldırır. Dahili bir elektronik devre yerel 
radyo istasyonlarını otomatik olarak tarar, en güçlü 
radyo istasyonlarının sinyallerini kilitler ve bunları 
istasyon hafızasına alır.

Dinamik Bas Kuvvetlendirme
Dinamik Bas Kuvvetlendirme, tek bir düğmeye 
basılmasıyla, alçaktan yükseğe ses ayarları içinde 
müziğin bas içeriğini güçlendirerek müzikten aldığınız 
keyfi en üst düzeye çıkarır. Ses düzeyi 
düșürüldüğünde çoğunlukla alt bas frekansları 
kaybolur. Buna önlem olarak bas düzeyini 
kuvvetlendirmek için Dinamik Bas Kuvvetlendirme 
açılabilir, böylece ses düzeyini azalttığınız halde 
dengeli bir sesin tadını çıkartabilirsiniz.

Bas Refleks Hoparlör Sistemi
Bas Refleks Hoparlör Sistemi, kompakt hoparlör 
kutusu sistemiyle derin bas sesler verir. Sistemin 
düșük frekanslı seslerdeki kaybını azaltmak için 
woofer'la akustik olarak hizalanmıș ek bas borusuyla 
geleneksel hoparlör kutusu sistemlerinden ayrılır. 
Sonuçta daha az bozulma ile daha derin, kontrollü bir 
bas elde edilir. Sistem, geleneksel woofer'lar gibi, bas 
borusunun içindeki hava kütlesini titreștirerek çalıșır. 
Woofer'ın tepkisiyle birleșince, sistemdeki düșük 
frekanslı sesler güçlenerek derin baslara yeni bir 
boyut kazandırır.

CD-R/RW Uyumlu
Yazılabilir CD'lerle uyumlu demek, müzik setinizin 
hem kaydedilebilir (CD-R) hem de yazılabilir (CD-
RW) diskleri çalabilmesi demektir. CD-R disklerin 
üzerine bir kere kayıt yapılabilir ve herhangi bir CD 
çalarda çalınabilir. CD-RW disklerin üzerine ise 
birçok kez kayıt yapılabilir, tekrar yazılabilir ve 
sadece uyumlu CD çalarlarda çalınabilir. CD-RW 
uyumlu CD çalarların lazerli algılama ve CD dekoder 
devresi, yazılabilir özel ses CD'lerin faz değiștirme 
kayıt katmanını okuyacak șekilde özel olarak 
tasarlanmıștır ve bu kaydettiğiniz diskleri ses CD 
sisteminizde her zaman çalabilmenizi sağlar.
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Özellikler
• Teyp Kayıt Geliștirmesi: CD Eșzamanlı Kayıt •
Ses
• Hoparlör Güçlendirme: Piezo
• Hoparlör tipleri: 2 kanallı Bas Refleks Hoparlör
• Çıkıș gücü (RMS): 2X1,2W
• Ses Geliștirme: Dinamik Bas Kuvvetlendirme
• Ses Sistemi: Stereo
• Hoparlör çapı: 4
• Ses Seviyesi Kontrolü: Ses Kontrolü yukarı/așağı

Hoparlörler
• Dahili hoparlörler: 2
• Kaplama: Metal
• Hoparlör tipleri: Hoparlörler

Müzik Çalma
• Kaset Teknolojisi: Mekanik
• Kaset Çalma Modları: Hızlı İleri/Geri Sarma, Tam 

Otomatik Durma, Duraklatma tușu
• Çalma Ortamı: CD, CD-R, CD-RW
• Disk Çalma Modları: Hızlı İleri/Geri, Önceki/

Sonraki Șarkı Arama, Tekrar Çalma, Rasgele Çalma
• Yükleyici Türü: Üst
• Kasetçalar sayısı: 1
• Programlanabilen Parça Sayısı: 15

Ses Kaydı

Bașlatma

Tuner/Alım/İletim
• Anten: AM Anteni, FM Anteni
• Otomatik dijital istasyon ayarı
• Tuner Bantları: FM, MW

Kullanılabilirlik
• Ekrandaki Basamak Sayısı: 6

Aksesuarlar
• Birlikte Verilen Aksesuarlar: AC Güç Kablosu, 

Kullanım Kılavuzu, Garanti belgesi

Boyutlar
• Ambalaj boyutları (G x Y x D): 

470 x 275 x 210 mm
• Ürün boyutları (G x Y x D): 400 x 243 x 169 mm
• Ağırlık: 2,9 kg
• Ambalajla birlikte Ağırlık: 3,7 kg

Güç
• Pil tipi: LR14
• Pil voltajı: 1,5 V
• Șebeke elektriği
• Pil sayısı: 6
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