
 

 

Philips
CD радиокасетофон с 
динамично усилване на 
басите

MP3
цифрова настройка касета

AZ3068
Наслаждавайте се на своята MP3 и WMA цифрова музика
със система двулентови високоговорители
Опростен, но с достатъчно функции, този солиден плейър има превъзходни звукови 

характеристики и качествени двулентови тонколони. Наслаждавайте се на любимата си MP3 или 

WMA-CD музика, 30 предварително настроени FM станции на цифровия тунер в богата звукова 

среда - по всяко време, навсякъде.

Върховно изживяване при слушане
• Стерео касетен дек с автостоп
• Цифрова настройка със зададени станции
• 10 часа възпроизвеждане на MP3-CD или 20 часа на WMA-CD музика

Мощни баси, които можете да чуете и почувствате
• 2-стъпално динамично усилване на басите за по-плътното им възприемане
• 4-инчови широколентови високоговорители за мощен звук
• Басрефлексните високоговорители излъчват мощни, по-дълбоки баси

Лесна употреба
• Удобно дистанционно управление
• Линеен вход
• Гнездо за стерео слушалки
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2-стъпално динамично усилване на 
басите
2-стъпално динамично усилване на басите за по-
плътното им възприемане

Система басрефлексни 
високоговорители
Басрефлексната система високоговорители дава 
дълбоки басови звуци с компактни кутии на 
високоговорителите. Тя се различава от 
конвенционалната система с кутии на 
високоговорителите по добавените тръбни баси, 
които са акустично нагодени към 
високоговорителя за ниски честоти за 
оптимизиране на нискочестотното звучене на 
системата. Резултатът е по-дълбок управляван бас 
и по-малки изкривявания. Системата работи чрез 
резонанс на въздушната маса в тръбните баси, за 
вибрации като при конвенционален 
високоговорител за ниски честоти. В комбинация 
с честотната реакция на високоговорителя за 
ниски честоти, системата разширява като цяло 
нискочестотните звуци, за да създаде цяло едно 
ново измерение от дълбоки баси.

Възпроизвеждане на MP3-CD или 
WMA-CD
MP3 е революционна технология за 
компресиране, с която големите файлове с 
цифрова музика могат да бъдат направени с 10 
пъти по-малък обем без радикално влошаване на 
тяхното аудио качество. На един-единствен CD 
може да се запише до 10 часа музика. MP3 се е 
превърнал в стандартен формат за аудио 
компресия, като позволява бързо и лесно 
прехвърляне на аудио файлове. Windows Media 
Audio (WMA) е висококомпресиран формат за 
цифрово аудио, разработен от Microsoft, който 
предлага великолепен звук в музикални файлове, 
заемащи половината от дисковото пространство 
спрямо MP3 формата и съответно изтегляни за 
половината време. На един CD могат да се 
съберат над 20 часа WMA музика с добро 
качество, записани при скорост на битовия поток 
от 64 Kbps.
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Акценти
• Честотни диапазони на тунера: FM, MW
Звук
• Изходна мощност (RMS): 2x4W (захранване от 
мрежата), 2x2W(батерии)

• Звукова система: Стерео
• Регулиране на силата на звука: Ротационен 
регулатор на звука

• Типове високоговорители: 2-лентов 
басрефлексен високоговор.

• Диаметър на високоговорителя: 4 инча
• Подобрение на звука: 2 нива динамично 
усилване на басите

Аудио възпроизвеждане
• Тип устройство за зареждане: Отгоре
• Носители за възпроизвеждане: CD, CD-R, CD-

RW, MP3-CD, WMA-CD
• Режими на възпроизвеждане на диска: Бързо 
напред/назад, Търсене на следваща/предишна 
мелодия, Повторно възпроизвеждане, 
Разбъркано възпроизвеждане

• програмируеми песни: 20
• Брой декове: 1
• технология на касетния дек: Механичен

Тунер/приемане/предаване
• Автоматична цифрова настройка
• Предварително настроени станции: 30
• Антена: FM антена

Възможности за свързване
• Допълнителен вход (AUX): Линеен вход
• Слушалка: 3,5 мм

Удобство
• Тип на дисплея: LCD
• Дистанционно управление: 20-бутонно

Аксесоари
• Аксесоари в комплекта: Захранващ кабел, 
Ръководство за потребителя, Гаранционна 
карта

Мощност
• Мрежово захранване
• Тип батерия: LR20
• Напрежение на батерията: 1,5 V
• Брой на батериите: 6

Размери
• Габарити на опаковката (Ш x В x Д): 

493 x 210 x 314 мм
• Габарити на продукта (Ш x В x Д): 

435 x 174 x 263 мм
• Тегло: 3,3 кг
• Тегло вкл. опаковката: 4,4 кг
•
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