
 

 

Philips
Zestaw audiowizualny ze 
stacją dokującą

AZ1330D
Słuchaj muzyki z odtwarzacza 

iPod w domu lub w podróży
Słuchaj muzyki z odtwarzacza iPod przez dwa głośniki o mocy 4 W radiomagnetofonu 
Philips AZ1330D. Podziel się muzyką i rozkręć imprezę albo włóż płytę CD do 
wysuwanej kieszeni i ciesz się ulubioną muzyką w domu.

Ciesz się ulubioną muzyką
• Odtwarzaj i ładuj swój odtwarzacz iPod
• Odtwarzanie płyt MP3/WMA-CD, CD i CD-RW
• Cyfrowe strojenie w pamięci stacji

Doskonałe wyniki w zwartym opakowaniu
• Głośniki Bass Reflex zapewniają wydajne, głębsze basy
• Dynamiczne wzmocnienie basów zapewnia głębsze i silniejsze brzmienie niskich tonów
• Całkowita moc 2x4 W (RMS)

Łatwość użytkowania
• Napędzana szuflada na CD ułatwia dostęp
• Wybór albumu z muzyką w formacie MP3 i WMA
• Jeden pilot do zdalnego sterowania zestawem i odtwarzaczem iPod



 Odtwarzaj i ładuj swój odtwarzacz iPod
Ciesz się ulubioną muzyką w formacie MP3, ładując 
jednocześnie swój odtwarzacz iPod! Podstawka 
dokująca umożliwia podłączanie odtwarzacza iPod 
bezpośrednio do zestawu audiowizualnego ze stacją 
dokującą, co umożliwia odsłuchiwanie ulubionej 
muzyki z doskonałym nagłośnieniem. Podczas 
odtwarzania muzyki ładowany jest akumulator 
odtwarzacza iPod, dzięki czemu nie trzeba martwić 
się o wyczerpanie jego ładunku. Skorzystaj z pilota 
zdalnego sterowania, aby nawigować, wybierać i 
odtwarzać utwory zapisane w odtwarzaczu iPod. 
Zestaw audiowizualny ze stacją dokującą 
automatycznie ładuje akumulator odtwarzacza iPod 
po jego zadokowaniu.

Zest. gł. z syst. Bass Reflex
Zestaw głośnikowy z systemem Bass Reflex emituje 
niskie tony o większej głębi niż kompaktowy system 
głośnikowy. Zestaw ten różni się od systemu 
kompaktowego tubą basową akustycznie 
zharmonizowaną z głośnikiem niskotonowym, co 
pozwala uniknąć obcinania niskich dźwięków. Efekt 
to głębszy regulowany bas i mniejsze zniekształcenia. 
System działa w ten sposób, że wprowadza w 
rezonans masę powietrza znajdującą się w tubie 
basowej, aby wibrowała jak zwykły głośnik 
niskotonowym. W połączeniu z reakcją głośnika 
niskotonowego oznacza to ogólne wzmocnienie 
basów i większą ich głębię.

Dynamiczne wzmocnienie basów
Dynamiczne wzmocnienie tonów niskich (DBB) to 
robiące duże wrażenie uwydatnienie basów w 
nagraniu muzycznym w całym zakresie ustawień 
głośności — od niskiego do wysokiego — za jednym 
naciśnięciem przycisku! Ustawienie głośności na 
niskim poziomie powoduje zazwyczaj utratę dolnych 
niskotonowych częstotliwości dźwięku. Aby do tego 
nie dopuścić, można włączyć dynamiczne 
wzmocnienie basów, które pozwala słuchać pełnego 
dźwięku nawet po ściszeniu.

Napędzana szuflada na CD
Napędzana szuflada na CD ułatwia dostęp
AZ1330D/12

Zalety
• Automatyczne dostrajanie cyfrowe • Waga wraz z opakowaniem: 3,15 kg
•

Zgodność z odtwarzaczami iPod
• Zgodność z: iPod, iPod mini, iPod Nano, iPod z 

kolorowym wyświetlaczem, iPod 5. generacji

Odtwarzanie dźwięku
• Odtwarzanie po umieszczeniu w podstawce: 
Ładowanie odtwarzacza iPod, Odtwarzanie/
wstrzymanie, Następna/poprzednia ścieżka, 
Szybkie odtwarzanie do przodu/do tyłu

• Sposób ładowania: Napędzany silnikiem, Szuflada
• Odtwarzane nośniki: WMA-CD, MP3-CD, płyta 

CD, CD-R, CD-RW
• Tryby odtwarzania płyt: Szybkie odtwarzanie do 

przodu/do tyłu, Wyszukiwanie nast./poprzed. 
ścieżki, Odtwarzanie wielokrotne, Odtwarzanie w 
kolejności losowej

• liczba utworów do zaprogramowania: 20

Dźwięk
• Moc wyjściowa (RMS): 2 x 4 W
• System dźwięku: Stereo
• Typy głośników: Zest. gł. z syst. Bass Reflex
• Funkcje poprawy dźwięku: Dynamiczne 

wzmocnienie basów
• Średnica głośnika: 7,5 cm
• Regulacja głośności: obrotowa

Tuner/Odbiór/Transmisja
• Pasma tunera: UKF, ŚR.

• Pamięć stacji: 25
• Antena: Antena zakresu UKF

Możliwości połączeń
• Wejście AUX
• Słuchawki: 3,5 mm

Udogodnienia
• Typ wyświetlacza: LCD
• Podświetlenie
• Pilot zdalnego sterowania: Wielofunkcyjny

Zasilanie
• Zasilanie sieciowe
• Rodzaj baterii/akumulatora: LR20
• Napięcie baterii: 1,5 V
• Liczba baterii lub akumulatorów: 6

Akcesoria
• Akcesoria w zestawie: Pilot zdalnego sterowania, 

Przewód audio, Przewód zasilający sieciowy, 
Instrukcja obsługi, Karta gwarancyjna

Wymiary
• Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 

410 x 187 x 307 mm
• Wymiary produktu (szer. x wys. x gł.): 

358,4 x 140,6 x 260 mm
• Waga: 2,22 kg
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