Philips
CD Soundmachine s
funkciou Dynamic Bass
Boost

• MP3

AZ1326

Kompletné zážitky s MP3-CD
Radujete sa v živote z jednoduchých vecí a máte radi pohodlie. Elegantný a prenosný
rádiomagnetofón AZ1326 vám umožní vychutnať si vašu obľúbenú hudbu pomocou
funkcií s jednoduchým ovládaním.
Jedinečný zážitok z počúvania
• Prehrávanie MP3/WMA-CD, CD a CD-RW
• Digitálne ladenie s prednastavením
Ľahko sa používa
• MP3 prepojenie pre prehrávanie prenosnej hudby
• CD náhodne/program/opakovať
• 20 naprogramovaných skladieb z disku CD
Bohaté a čisté zážitky zo zvuku
• Dynamické zvýraznenie basov pre hlboký a vzrušujúci zvuk

CD Soundmachine s funkciou Dynamic Bass Boost

AZ1326/12

MP3

Technické údaje
Prehrávanie zvuku

• Typ zásobníka: Horná časť
• Prehrávané médiá: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD,
WMA-CD
• Režimy prehrávania disku: Rýchlo dopredu/dozadu,
Vyhľadávanie ďalšej/predchádz. skladby,
Zopakovať prehrávanie, Náhodné prehrávanie
• Programovateľné stopy: 20

Tuner/Príjem/Vysielanie
•
•
•
•

Upevnenia tuneru: FM, MW
Anténa: FM anténa
Automatické digitálne ladenie
Predvolené stanice: 20

Zvuk

• Výstupný výkon (RMS): 2 x 1 W
• Zlepšenie kvality zvuku: Dynamické zvýraznenie
basov
• Zvukový systém: Stereofónny
• Priemer reproduktora: 3,5" (8,9 cm)
• Ovládanie hlasitosti: Digitálny

Hlavné prvky
Vybavenie a vlastnosti
• Typ displeja: displej LCD

Pripojiteľnosť

• 3,5 mm stereo vstup: (Funkcia MP3 LINK)

Napájanie
•
•
•
•

Typ batérie: LR14
Napätie batérie: 1,5 V
Napájanie zo siete: 220 - 230 V
Počet batérií: 6

Prehrávanie MP3/WMA-CD, CD a CD-RW

Digitálne ladenie s prednastavením
Digitálne ladenie s prednastavením

MP3 prepojenie pre prenosnú hudbu

• Zahrnuté príslušenstvo: Napájací kábel striedavého
prúdu (AC), Manuál používateľa, Potvrdenie záruky

MP3 prepojenie umožňuje priame prehrávanie MP3
súborov z prenosného prehrávača médií. Okrem
toho, že vám umožní vychutnať si obľúbenú hudbu v
špičkovej kvalite na vašom zvukovom systéme,
prináša MP3 prepojenie aj výnimočne pohodlnú
obsluhu, pretože stačí jednoducho pripojiť váš MP3
prehrávač k zvukovému systému.

Rozmery

Dynamické zvýraznenie basov

Príslušenstvo

• Rozmery balenia (Š x V x H): 320 x 275 x 175 mm
• Rozmery produktu (Š x V x H):
290 x 146 x 243 mm
• Hmotnosť: 1,5 kg
• Váha vrátane balenia: 2 kg
•
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Dynamické zvýraznenie basov maximalizuje hudobný
zážitok zdôraznením basového obsahu na všetkých
nastaveniach hlasitosti - od nízkej po vysokú. Stačí
jeden dotyk tlačidla! Spodné basové frekvencie sa
bežne stratia, keď sa hlasitosť nastaví na nízku
úroveň. Aby sa tomuto zabránilo, dynamické
zvýraznenie basov možno prepnúť na podporné
basové úrovne, takže si budete môcť užívať
konzistentný zvuk aj v prípade, že znížite hlasitosť.

