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Sunet
• Putere de ieșire (RMS): 2X2W
• Sistem audio: Stereo
• Controlul volumului: Control volum codor/

rotativ
• Tipuri de boxe: Boxe Bass Reflex pe 2 căi
• Caracteristici superioare boxe: Piezo
• Diametru difuzor: 4"
• Caracteristici superioare sunet: Dynamic Bass 

Boost în 2 etape

Redare audio
• Tip încărcător: Tabel de pagini
• Medii de redare: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
• Moduri redare disc: Derulare înainte/înapoi, 

Căutare melodie următoare/anterioară, Repetare 
redare, Redare aleatorie

• melodii programabile: 20
• Număr de casetofoane: 1
• Cassette Deck Technology: Mecanic

Tuner/Recepţie/Transmisie
• Reglare automată digitală
• Setări prestabilite staţie: 20
• Antenă: Antenă AM, Antenă FM
• Mărci de tunere: FM, MW

Conectivitate
• Intrare AUX: Intrare linie-in
• Căști: 3,5 mm

Comoditate
• Tip ecran: LCD
• Telecomandă: 20 taste

Accesorii
• Accesorii incluse: Cablu de alimentare CA, Manual 

de utilizare, Certificat de garanţie

Alimentare
• Sursă de alimentare principală
• Tip baterie: LR20
• Tensiune baterie: 1,5 V
• Număr de baterii: 6

Dimensiuni
• Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 

493 x 210 x 314 mm
• Dimensiuni produs (L x Î x A): 

435 x 174 x 263 mm
• Greutate: 3,3 kg
• Greutate cu ambalaj inclus: 4,4 kg
•

CD Soundmachine cu Dynamic Bass Boost
  

Specificaţii

Data apariţiei 2007-12-07

Versiune: 5.0

12 NC: 9073 101 01678
EAN: 87 10895 86183 0

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificaţiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile 
comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips 
Electronics N.V. sau a deţinătorilor lor legali.

www.philips.com
AZ30

Caracte

Compati

Amestec

Dynamic
Dynamic Ba
funcţie de v
obicei, frecv
este diminu
Dynamic Ba
dvs. să vă p
atunci când

Sistem de
Sistemul de
atmosfera u
printr-un su
Pentru a re
urechii uma
difuzoare, u
frecvenţelor
calitatea su
de dimensiu
reproducere
pentru frecv
două căi re

Sistem de
Sistemul Ba
puternic și 
Se diferenţi
acustic sup
optimizarea
sunet contr
Sistemul fu
tubul de ba
amplifică fr
calitate.

Telecom

Conexiun

Jack pent
67/00C

ristici pr

bil MP3-C

are/Progr

 Bass Boo
ss Boost op
olum, prin 
enţele joase
at. Pentru a
ss Boost am
uteţi bucur
 reduceţi vo

 boxe pe
 boxe pe do
nui studio 
net stereo d
produce int
ne, boxele 
nul mic și u
 înalte și, re
netului este
ni mai redu
a frecvenţe
enţe medii 
dă spectrul 

 boxe Ba
ss Reflex fa
profund, uti
ază de siste
limentar, ali
 redării frec

olat mai pro
ncţionează 
s. În combin
ecvenţele jo

andă ergo

e line-in

ru căști s
D, CD-R/RW

amare/Repetare CD

st
timizează frecvenţele joase în 

simpla apăsare a unui buton. De 
 ale basului se pierd când volumul 
 contracara acest efect, funcţia 
plifică nivelul basului, pentru ca 

a de un sunet consistent chiar și 
lumul.

 două căi
uă căi recreează ambianţa și 

de înregistrări în sufrageria dvs. 
e precizie. E ca și cum aţi fi acolo! 
egral spectrul audio accesibil 
convenţionale au nevoie de două 
nul mare, pentru reproducerea 
spectiv, a celor joase. Deseori, 
 scăzută în favoarea unui design 
se. Utilizând un woofer pentru 
lor de joase și medii și un tweeter 
și înalte, sistemul de difuzoare pe 
complet cu distorsiuni minime.

ss Reflex
cilitează obţinerea unui bas 
lizând incinte de dimensiuni mici. 
mul convenţional printr-un tub 
niat acustic la woofer, pentru 
venţelor joase. Rezultatul este un 
fund și cu mai puţine distorsiuni. 
prin rezonarea masei de aer din 
aţie cu difuzorul, sistemul 

ase furnizând un bas puternic, de 

nomică

tereo
incipale 
produs

http://www.philips.com

