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CD Soundmachine -soitin, 
Dynamic Bass Boost

MP3

AZ1316
all-in-one, vaikuttavaa 

MP3-musiikkia
Tämä pieni ja tyylikäs CD-soitin toistaa kaikki CD-levyt, myös MP3-CD:t. Istu siis alas ja 
nauti musiikista vaikkapa ohjelmoitavan 20 raidan uudelleentoiston avulla.

CD-soitin ominaisuuksia täynnä
• MP3-CD- ja CD-R/RW-yhteensopiva
• Satunnaistoisto/ohjelmointi/uusinta

Vaikuttava ääni
• Dynaaminen bassotehostus takaa syvän ja vaikuttavan äänen
• Bassorefleksikaiuttimet tuottavat tehokkaan ja syvän bassoäänen

Helppo ja tarkka hallittava
• Digitaalinen viritin esiasetuksineen
• Automaattinen kanavaohjelmointi yhdellä painikkeella
• Kätevä kaukosäädin
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Dynamic Bass Boost -bassotehostus

Dynamic Bass Boost -toiminnon ansiosta kuuntelijat 
voivat nauttia ensiluokkaisesta bassotehostuksesta 
kaikilla äänenvoimakkuuksilla. Yksi painallus riittää! 
Kun äänenvoimakkuutta pienennetään, basson 
alataajuudet eivät yleensä toistu yhtä hyvin kuin 
suurilla äänenvoimakkuuksilla. Ongelma voidaan 
poistaa käyttämällä Dynamic Bass Boost -
bassotehostusta. Näin kuuntelijat voivat nauttia 
tasaisen laadukkaasta äänentoistosta silloinkin, kun 
äänenvoimakkuus on pieni.

Bassorefleksikaiutinjärjestelmä

Bassorefleksikaiutinjärjestelmän kompakti 
kaiutinkotelo tuottaa syvän bassoäänen. 
Kaiutinkotelojärjestelmä erottuu tavallisista 
kaiutinkoteloista Bass Pipen avulla. Se on sijoitettu 
bassokaiuttimeen nähden niin, että alataajuuksien 
toisto on optimaalinen. Tuloksena on syvempi ja 
hallitumpi bassoääni, jossa ilmenee vähemmän säröä. 
Ilmamassa resonoi Bass Pipessa ja synnyttää 
perinteisen bassokaiuttimen kaltaisen värinän. Kun 
tämä yhdistyy bassokaiuttimeen, matalat äänet saavat 
kokonaan uuden ulottuvuuden.
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Automaattinen kanavaohjelmointi
Automaattisen kanavaohjelmoinnin avulla 
suosikkikanavat voi virittää ja tallentaa esiasetuksiin 
yhdellä painikkeen painalluksella – radiokanavien ja 
esiasetusten manuaalinen viritys on taaksejäänyttä 
elämää! Elektroninen piiri etsii paikallisten kanavien 
signaalit automaattisesti, poimii vahvimmat signaalit 
ja tallentaa ne esiasetuksiin.
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Tekniset tiedot
Ääni
• Lähtöteho (RMS): 2 x 1,2 W
• Äänentoistojärjestelmä: Stereo
• Äänenvoimakkuuden säätö: Äänenvoimakkuuden 

säätö ylös/alas
• Kaiuttimen halkaisija: 4"
• Kaiutintyypit: Bassorefleksikaiutinjärjestelmä
• Äänenparannus: Dynamic Bass Boost -

bassotehostus

Äänen toisto
• Levyn syöttö: Päältä ladattava
• Toistomuodot: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
• Levytoistotilat: Pikahaku eteen/taaksepäin, 

Seuraavan/edellisen kappaleen haku, Jatkuva toisto, 
Kappaleiden satunnaistoisto

• ohjelmoitavia kappaleita: 20
• Dekkien määrä: 1
• kasettidekin tekniikka: Mekaaninen
• Kasetin toistotilat: Nopea kelaus eteen- ja 

taaksepäin, Täysin automaattinen 
pysäytystoiminto, Keskeytyspainike

Viritin/vastaanotto/signaalinsiirto
• Automaattinen digitaaliviritys
• Pikavalinnat: 20
• Antenni: AM-antenni, FM-antenni
• Virittimen aaltoalueet: FM, MW

Käytön mukavuus
• Näyttötyyppi: LCD
• Kaukosäädin: 14 painiketta

Lisätarvikkeet
• Mukana tulevat lisätarvikkeet: Virtajohto, 

Käyttöopas, Takuutodistus

Virta
• Verkkovirta
• Pariston malli: LR14
• Akun jännite: 1,5 V
• Akkujen määrä: 6

Mitat
• Pakkauksen mitat (L x K x S): 470 x 275 x 210 mm
• Tuotteen mitat (L x K x S): 400 x 243 x 169 mm
• Paino: 2,9 kg
• Paino pakattuna: 3,7 kg
•

Kohokohdat
CD Soundmachine -soitin, Dynamic Bass Boost
MP3  
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