
 

 

Philips
Ηχοσύστημα με CD με 
Dynamic Bass Boost

AZ3013
Μικρό, ψηφιακό & προσωπικό

Ένα κλασικό αξιόπιστο ηχοσύστημα με μοντέρνα εμφάνιση, το AZ3013, προσφέρει 
ό,τι υπόσχεται. Ένα φορητό CD player και ψηφιακός δέκτης με δυναμική ενίσχυση 
μπάσων για εκρηκτική μουσική με ήχους μπάσων ανώτερης ποιότητας.

Ψηφιακός συντονισμός
• Ψηφιακός συντονισμός με προεπιλογές
• Οθόνη LCD πολλών λειτουργιών

Εντυπωσιακός ήχος
• Δυναμική ενίσχυση μπάσων για βαθύ και πλούσιο ήχο

Όλα όσα χρειάζεστε
• Shuffle/προγραμματισμός/επανάληψη CD
• Συμβατό με CD-R και CD-RW
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Dynamic Bass Boost
Η Δυναμική ενίσχυση μπάσων μεγιστοποιεί την 
μουσική απόλαυση, δίνοντας έμφαση στα μπάσα 
της μουσικής σε οποιοδήποτε επίπεδο έντασης - 
χαμηλό ή υψηλό – με το πάτημα ενός κουμπιού! Οι 
τελικές συχνότητες μπάσων συνήθως χάνονται 
όταν η ένταση είναι σε χαμηλό επίπεδο. Για να μη 
συμβαίνει αυτό, η Δυναμική ενίσχυση μπάσων 
μπορεί να εναλλαχθεί για ενίσχυση του επιπέδου 
των μπάσων, ώστε να απολαμβάνετε σταθερό ήχο 
ακόμα και όταν χαμηλώνετε την ένταση.
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Συμβατό με CD-R/RW
Συσκευή συμβατή με CD-Rewritable σημαίνει ότι 
το ηχοσύστημα μπορεί να αναπαράγει και 
εγγράψιμους δίσκους CD-Recordable (CD-R) και 
επανεγγράψιμους δίσκους CD-Rewritable (CD-
RW). Οι δίσκοι CD-R μπορούν να εγγραφούν 
μόνο μία φορά και να αναπαραχθούν σε 
οποιοδήποτε CD player, ενώ οι δίσκοι CD-RW 
μπορούν να εγγραφούν πολλές φορές και να 
αναπαραχθούν μόνο σε συμβατά CD player. Η 
οπτική ανάγνωση λέιζερ και το κύκλωμα 
αποκωδικοποίησης CD των player που είναι 
συμβατά με CD-RW, είναι ειδικά σχεδιασμένα για 
την ανάγνωση του ειδικού στρώματος εγγραφής 
αλλαγής φάσης του δίσκου CD-RW, 
εξασφαλίζοντας ότι μπορείτε πάντα να 
αναπαράγετε τους δίσκους που έχετε εγγράψει 
στο ηχοσύστημά σας με CD.
AZ3013/00C

Χαρακτηριστικά
• Ζώνες δέκτη: FM, MW
Ήχος
• Τύποι ηχείων: Σύστημα ηχείων με ανάκλαση 
μπάσων

• Ισχύς (RMS): 2X1,0 W
• Ενίσχυση ήχου: Dynamic Bass Boost
• Σύστημα ήχου: Στερεοφωνικό
• Διάμετρος ηχείου: 3"
• Έλεγχος έντασης: περιστροφικός

Ηχεία
• Ενσωματωμένα ηχεία: 2
• Φινίρισμα: Μεταλλικό
• Τύποι ηχείων: Ηχεία

Αναπαραγωγή ήχου
• Μέσα αναπαραγωγής: CD, CD-R, CD-RW
• Λειτουργίες αναπαραγωγής δίσκων: Γρήγορη 
κίνηση εμπρός/πίσω, Αναζήτηση επόμενου/
προηγ. κομματιού, Επανάληψη αναπαραγωγής, 
Λειτουργία Shuffle

• Τύπος μονάδας τοποθέτησης: Επάνω
• Προγραμματιζόμενα κομμάτια: 32

Δέκτης/Λήψη/Μετάδοση
• Κεραία: Κεραία ΑΜ, Κεραία FM

Ευκολία
• Ψηφία οθόνης: 6
• Τύπος οθόνης: LCD

Αξεσουάρ
• Συμπεριλαμβανόμενα αξεσουάρ: Καλώδιο 
ρεύματος AC, Εγχειρίδιο χρήσεως, 
Πιστοποιητικό εγγύησης

Διαστάσεις
• Διαστάσεις συσκευασίας (Π x Υ x Β): 

350 x 192 x 297 χιλ.
• Διαστάσεις προϊόντος (Π x Υ x Β): 

294 x 142 x 255 χιλ.
• Βάρος: 1,9 κ.
• Βάρος με την συσκευασία: 2,5 κ.

Ρεύμα
• Τύπος μπαταριών: LR14
• Tάση μπαταρίας: 1,5 V
• Τροφοδοσία ρεύματος: ναι
• Αριθμός μπαταριών: 6
•
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