
Micro System Portátil AZ2425
Micro System Portátil
com CD e controle remoto
• Potência 150 W PMPO / 5 W RMS 
• Incredible Surround

Cria eletronicamente a sensação de distanciamento das caixas acústicas.

• Controle Digital de Som (DSC)
Torna muito mais fácil a equalização.

• Equalizador digital
Permite que você faça os ajustes de equalização de graves, médios e agudos
de sua preferência.

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

• Sintonizador digital com memória para 29 emissoras
Proporciona sintonia fácil e precisa de suas emissoras favoritas. É possível
memorizar até 29 emissoras de AM ou FM para acesso fácil e rápido.

• Controle remoto
• Toca-discos CD programável
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Micro System Portátil

Benefícios

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.

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

Avanço e retrocesso de faixas
Permite selecionar a faixa com o 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.

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

Rádio digital com memória para 29
emissoras
Proporciona sintonia fácil e precisa de suas
emissoras favoritas. É possível memorizar até 29
emissoras de FM ou OM para acesso rápido e
fácil.

Antena telescópica de FM
Antena que permite uma excelente recepção de FM.

Antena de ferrite para OM
Antena interna tipo ferrite para proporcionar uma
excelente recepção de OM.

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

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.

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

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

Controle Digital de Som (DSC)
Proporciona a equalização correta para vários tipos
de música. O controle digital de volume (tipo
“up-down”) proporciona a conveniência de ajuste
ao toque de uma tecla.

Alto-falantes de 4” tipo faixa larga
Os alto-falantes tipo faixa larga oferecem uma
resposta precisa ao longo da faixa de áudio.

Mostrador multifunção de 6 dígitos
Mostra informações sobre o toca-discos CD (faixa,
tempo e modos de reprodução) e também sobre o
rádio (freqüência e modo estéreo).

Controle remoto de 14 teclas
O controle remoto, de dimensões reduzidas,
oferece comodidade na operação do toca-discos
CD, rádio e volume de som.

Saída estéreo para fones
Permite a ligação de um fone estéreo (opcional)
para audição privativa. Ao ligar o fone, as caixas
acústicas são desligadas.

Alça para transporte
Robusta, articulada, para transportar seu som
aonde quer que você vá.

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

Características e Recursos
(Sujeitos a alterações)

Amplificador
• Incredible Surround
• Controle digital de som: DBB, Jazz e Pop
• Controle de volume digital (tipo “up-down”)

Sistema de som
• Sistema acústico com alto-falantes de 4” faixa larga
• Caixas tipo Bass Reflex
• Frontal das caixas em tecido

Toca-discos CD
• Carregamento de topo
• Programável para 20 faixas, 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 digital
• Memória para 29 emissoras
• Faixas de ondas: FM estéreo

Ondas Médias (OM)
• Antena telescópica para recepção de FM
• Antena de ferrite (interna) para recepção de OM

Visor
• Visor grande, tipo LCD
• Iluminação em azul (quando o aparelho é alimentado

via rede elétrica)

Controle remoto
• Controle remoto de 14 teclas

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

Alimentação
• Operação com rede elétrica e pilhas
• Voltagem: 110 / 220 Volts
• Pilhas (não-fornecidas): 6 x 1,5 V tipo R20

Gerais
• Peso (aprox.) 5,3 Kg
• Dimensões

(aprox.) (LxAxP) 500 x 225 x 265 mm
• Dimensões da embalagem

(aprox.) (LxAxP) 492 x 287 x 396 mm

Acessórios fornecidos
• Controle remoto
• 2 pilhas 1,5V tipo AA para o controle remoto
• Cabo de força

AZ2425

Importante: As informações deste material são resumidas. Maiores detalhes constam do 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 Ind. Eletrônica Ltda.
Visite nosso site na Internet: http://www.philips.com.br
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