
Rádio Gravador com CD

300 W PMPO/8 W RMS

Incredible Surround
Recurso exclusivo da Philips que produz um efeito incrível de som envolvente
que preenche toda a sala, pois eletronicamente cria a sensação de
distanciamento dos alto-falantes.

Ultrabass
Tecnologia exclusiva da Philips que ressalta as freqüências baixas para
proporcionar sons graves antes só possíveis em aparelhos maiores.

Sistema acústico tipo Bass Reflex
Sistema acústico que estende a resposta dos sons graves,
proporcionando mais calor à música.

Reforço Dinâmico de Graves (DBB)

Toca-discos CD

Rádio AM/FM estéreo

Tape deck estéreo
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AZ2000
Rádio Gravador com CD

Rádio Gravador com CD

Especificações do produto
(sujeitas a alterações)

Amplificador
• Potência de saída: 300W PMPO

2 x 4W RMS a 10%
DHT 1 kHz em rede de 127V

• Ultrabass
• Incredible Surround
• Reforço Dinâmico de Graves (DBB)
• Controle de volume rotativo

Sistema de som
• 2 alto-falantes de 4” tipo faixa larga
• Sistema acústico tipo Bass Reflex
• Grades metálicas nos alto-falantes

Toca-discos CD
• Carregamento de topo
• CD programável, repetição de música e reprodução aleatória
• Avanço e retrocesso da música
• Gravação sincronizada com o CD

Tape deck
• Tape deck estéreo
• Grava fitas de ferro
• Parada automática
• Controle automático de nível de gravação

Rádio
• Sintonia analógica
• Faixas de ondas: (FM estéreo)

FM 87,5 a 108 MHz
OM 525 a 1607 kHz

• Antena telescópica para recepção de FM
• Antena de ferrite para recepção de OM

Visor
• Visor grande, tipo LCD

Conectores
• Fone de ouvido: plugue de 3,5mm

Alimentação
• Operação com rede elétrica e pilhas
• Voltagem: 110/220 Volts
• Pilhas (não-fornecidas): 6 x tipo R20

Gerais
• Material: HIPS
• Peso (aprox.): 4,5 kg
• Dimensões aproximadas: 811 x 343 x 480 (L x A x P em mm)
• Dimensões da

embalagem (aprox.): 760 x 209 x 437 (L x A x P em mm)
• Quantidade por

embalagem coletiva: 1

Características do produto

• Toca-discos CD
A tecnologia Compact Disc combina a soberba qualidade da reprodução digital do
som com a conveniência de acesso aleatório das faixas e demais funções do CD,
como programação de faixas, reprodução aleatória e repetição de faixas.

• Programação de até 20 faixas
Permite programar, na ordem de sua preferência, até 20 faixas de seu CD favorito.

• Reprodução aleatória de faixas (Shuffle)
Reproduz faixas do CD em ordem aleatória, permitindo ouvir o CD em ordem
diferente a cada vez.

• Função repetição
Com esta função, o aparelho repete tanto uma faixa como todo o disco ou, ainda,
a programação feita.

• Avanço e retrocesso de faixas
Permite selecionar a faixa com simples toque de uma tecla.

• Avanço e retrocesso na faixa
Permite a procura de um determinado trecho da música em alta velocidade, mas
com som, assim você sabe quando parar a procura.

• Rádio com sintonia analógica
Rádio de alta qualidade e operação sensível para precisão na sintonia.

• Tape deck estéreo
Reproduz fita cassete estéreo e grava fitas a partir do rádio ou do toca-discos CD.

• Parada automática
Sistema que pára automaticamente o tape deck ao final da fita, para que ela não
se danifique.

• Controle de nível automático de gravação
Circuito eletrônico que monitora constantemente o nível do sinal e controla a
gravação, de modo a evitar distorções.

• Gravação sincronizada com o CD
Facilita a gravação do CD em fita. O comando de gravação da fita faz com que o
toca-discos CD inicie automaticamente a reprodução.

• Incredible Surround
Recurso exclusivo da Philips que produz um efeito incrível de som envolvente que
preenche toda a sala, pois eletronicamente cria a sensação de distanciamento dos
alto-falantes.

• Ultrabass
Tecnologia exclusiva da Philips que ressalta as freqüências baixas para proporcio-
nar graves antes só possíveis em aparelhos maiores.

• Sistema acústico tipo Bass Reflex
Sistema acústico que estende a resposta dos sons graves, proporcionando mais
calor à música.

• Reforço Dinâmico de Graves
O sistema denominado Dinamic Bass Boost (DBB), ou reforço dinâmico de graves,
amplia os sons de baixa freqüência, de maneira a encorpar a música.

• Alto-falantes de 4” tipo faixa larga
Permite uma excelente performance sonora ao longo de toda a faixa de áudio.

• Grades metálicas para alto-falantes
Grade metálica com acabamento anodizado protege os alto-falantes.

• Mostrador de cristal líquido (LCD) de dois dígitos
Mostra o número das faixas do CD e os vários modos de reprodução, como shuffle
(reprodução aleatória de faixas), repeat (repetição de faixas) e programação.

• Saída para fone de ouvido
Para a conexão de um fone de ouvido tipo estéreo. Permite a audição privativa.
Ao ligar o fone, os alto-falantes do aparelho são automaticamente desligados.
O fone é opcional.

• Alimentação via rede elétrica ou com pilhas
Funciona com pilhas (não-fornecidas) ou a partir da rede elétrica.

Importante: As informações deste material são resumidas. Maiores detalhes constam no Manual de Instruções que
acompanha o respectivo produto. Proibida a reprodução das imagens contidas nesta publicação, no todo ou em parte,
sem prévia autorização expressa da Philips da Amazônia Inc. Eletrônica Ltda.

Consulte nosso site na Internet: http://www.philips.com.br
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