
 

 

Philips
Dockningssystem för 
underhållning

AZ1330D
Dela med dig av din iPod-musik 

hemma eller i farten
Befria din iPod-musik och upplev den fullt ut på Philips AZ1330D med kraftfullt 2x4 W 
ljud. Dela med dig av dina låtar och liva upp festen, eller sätt bara i en CD-skiva i den 
motordrivna CD-släden när du vill lyssna på din favoritmusik hemma.

Lyssna på din favoritmusik
• Spela upp och ladda din iPod
• Lyssna på MP3/WMA-CD, CD och CD-RW
• Digital mottagare för förinställda kanaler

Överlägsen prestanda i ett kompakt utförande
• Basreflexhögtalarna ger ett kraftfullt och djupt basljud
• DBB (Dynamic Bass Boost) för djupare och bättre ljud
• Total uteffekt på 2 x 4 W RMS

Lättanvänd
• Motorstyrd släde för CD-skivor för bekväm åtkomst
• Välj album från MP3- och WMA-musik
• En fjärrkontroll för systemet och iPod



 Spela upp och ladda din iPod
Lyssna på din favoritmusik på MP3 medan du laddar 
din iPod. Med dockan kan du ansluta iPod-enheten 
direkt till dockningssystemet för underhållning så att 
du kan lyssna på din favoritmusik med suveränt ljud. 
Den laddar också din iPod under uppspelningen så 
att du kan lyssna på musik och behöver inte oroa dig 
för att batteriet till den bärbara spelaren ska ta slut. 
Använd fjärrkontrollen till att navigera, välja och 
spela upp musiken som finns sparad på din iPod. 
Dockningssystemet för underhållning laddar den 
bärbara enheten när den är dockad.

Basreflexhögtalare
Basreflexhögtalare ger en djup bas från kompakta 
högtalarlådor. De skiljer sig från vanliga högtalarlådor 
genom att en baskanal är akustiskt förbunden med 
woofern för att få en lågfrekvent uteffekt från 
systemet. Resultatet blir en djupare kontrollerad bas 
och mindre distorsion. Det fungerar genom att 
luftmassan i baskanalen fås att vibrera som i en 
konventionell woofer för att på så sätt skapa 
resonansen. Tillsammans med gensvaret från 
woofern skapas lågfrekventa ljud och du kan uppleva 
nya djupa basljud.

DBB (Dynamic Bass Boost)
Med DBB (Dynamic Bass Boost) maximerar du 
musikupplevelsen med en knapptryckning och 
tydliggör basen i alla volyminställningar – från lågt till 
högt. De lägsta basfrekvenserna går ofta förlorade 
vid låga volymer. För att motverka detta kan du ställa 
in DBB så att basen förstärks och du kan njuta av ett 
rikt ljud även när du skruvar ned volymen.

Motorstyrd släde för CD-skivor
Motorstyrd släde för CD-skivor för bekväm åtkomst
AZ1330D/12

Funktioner
• Antenn: FM-antenn
iPod-kompatibilitet
• Kompatibel med: iPod, iPod Mini, iPod Nano, iPod 

med färgdisplay, iPod 5th Generation

Ljuduppspelning
• Uppspelningsläge för hållare: Laddning av iPod, 

Spela upp och pausa, Nästa och föregående spår, 
Snabbspolning framåt och bakåt

• Typ av laddare: Motoriserad, Släde
• Uppspelningsmedia: WMA-CD, MP3-CD-skiva, 

CD, CD-R, CD-RW
• Skivuppspelningslägen: Snabbt framåt/bakåt, Nästa/

Föregående spårsökning, Repetera spelning, 
Blandad uppspelning

• Programmerbara spår: 20

Ljud
• Uteffekt (RMS): 2x4 W
• Ljudsystem: Stereo
• Högtalartyper: Basreflexhögtalare
• Ljudförbättring: DBB (Dynamic Bass Boost)
• Högtalardiameter: 3 tum
• Volymkontroll: ratt

Mottagare/mottagning/sändning
• Radioband: FM, AM
• Automatisk digital kanalsökning
• Kanalförinställningar: 25

Anslutningar
• Aux-in
• Hörlur: 3,5 mm

Bekvämlighet
• Skärmtyp: LCD
• Bakgrundsbelysning
• Fjärrkontroll: Flerfunktionell

Effekt
• Nätström
• Batterityp: LR20
• Batterispänning: 1,5 V
• Antal batterier: 6

Tillbehör
• Tillbehör som medföljer: Fjärrkontroll, Ljudkabel, 

Nätkabel, Bruksanvisning, Garanticertifikat

Mått
• Förpackningens mått (B x H x D): 

410 x 187 x 307 mm
• Produktens mått (B x H x D): 

358,4 x 140,6 x 260 mm
• Vikt: 22,2 kg
• Vikt inkl. förpackning: 3,15 kg
•
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