
 

 

Philips
Přístroj pro přehrávání CD 
disků s funkcí Dynamic 
Bass Boost

MP3
digitální ladění kazeta

AZ3068
Vychutnávejte si digitální hudbu ve formátech MP3 a WMA
s dvoupásmovými reproduktorovými soustavami
Tento jednoduchý a přitom plně vybavený přehrávač je vybaven kvalitními 2pásmovými reproduktory 

zajišťujícími vynikající zvuk. Vychutnejte si jej právě u své oblíbené hudby ve formátu MP3 nebo WMA-

CD nebo na některé z 30 přednastavených rozhlasových stanic VKV digitálního tuneru – kdykoli, 

kdekoli!

Mimořádný zážitek z poslechu
• Stereofonní kazetový magnetofon s funkcí autostop
• Digitální tuner s předvolbami
• 10 hodin hudby z MP3-CD nebo 20 hodin hudby z WMA-CD

Silné basy, které uslyšíte a ucítíte
• 2-krokové zvýraznění basů Dynamic Bass Boost pro lepší vychutnání basů
• Širokopásmové reproduktory 10 cm pro silný zvuk
• Systém Bass Reflex přináší silné a hlubší basy

Snadné použití
• Praktický dálkový ovladač
• Linkové připojení
• Konektor pro stereofonní sluchátka
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2úrovňové zvýraznění Dynamic Bass 
Boost
2-krokové zvýraznění basů Dynamic Bass Boost pro 
lepší vychutnání basů

Reproduktory s konstrukcí Bass Reflex
Reproduktorové soustavy s konstrukcí Bass Reflex 
zajišťují reprodukci hlubokých basů i pomocí malé 
reproduktorové soustavy. Od konvenčních 
reprosoustav se liší přidáním basového průduchu 
pro hluboké tóny, který je akusticky vyladěn tak, aby 
spolu s basovým reproduktorem poskytoval 
optimální výkon soustavy na nízkých kmitočtech. 
Výsledkem jsou hlubší s menším zkreslením. 
Principem je rezonance vzduchové hmoty v basovém 
průduchu podobně jako u běžného reproduktoru. V 
kombinaci s výkonem basového reproduktoru 
poskytují soustavy tohoto typu zcela nový rozměr 
reprodukce zvuku na nejnižších kmitočtech.

Přehrávání MP3-CD nebo WMA-CD
MP3 je revoluční komprimační technologie, pomocí 
které mohou být velké hudební soubory až 10krát 
zmenšeny bez dramatického snížení kvality zvuku. 
Na jedno CD lze uložit až 10 hodin hudby. Formát 
MP3 se stal standardním formátem komprese zvuku, 
který umožňuje rychlý a snadný přenos hudebních 
souborů. Windows Media Audio (WMA) je vysoce 
komprimovaný formát digitálního zvuku od 
společnosti Microsoft poskytující skvělý zvuk se 
soubory, které zabírají polovinu místa na disku a 
které lze stáhnout za poloviční dobu. Na jedno CD 
lze uložit až 20 hodin hudby ve formátu WMA v 
dobré kvalitě nahrané s přenosovou rychlostí 64 kB/
s.
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Přednosti
• Pásma tuneru: VKV, SV
Zvuk
• Výstupní výkon (RMS): 2 x4 W (Napájení z sítě), 

2 x 2 W (Baterie)
• Zvukový systém: Stereo
• Ovládání hlasitosti: Otočné ovládání hlasitosti / 

kodér
• Typ reproduktorů: 2pásmové Bass Reflex
• Průměr reproduktoru: 4"
• Vylepšení zvuku: Dynamické zvýraznění basů (2 

stupně)

Přehrávání zvuku
• Typ zavádění: Horní
• Média pro přehrávání: CD, CD-R, CD-RW, MP3-

CD, WMA-CD
• Režimy přehrávání disků: Rychlý posun vpřed/zpět, 

Vyhledávání stopy: další/předchozí, Funkce Repeat 
Play (opakované přehrávání), Náhodné přehrávání

• programovatelné skladby: 20
• Počet magnetofonů: 1
• technologie kazetového magnetofonu: Mechanický

Tuner/příjem/vysílání
• Automatické digitální ladění: Ano
• Předvolby stanic: 30
• Anténa: Anténa VKV

Možnosti připojení
• Vstup Aux: Linkový vstup
• Sluchátka: 3,5 mm

Pohodlí
• Typ displeje: LCD
• Dálkový ovladač: 20 tlačítek

Příslušenství
• Dodávané příslušenství: Síťová šňůra, Uživatelský 

manuál, Záruční list

Spotřeba
• Napájení ze sítě: Ano
• Typ baterie: LR20
• Napětí baterie: 1,5 V
• Počet baterií: 6

Rozměry
• Rozměry balení (Š x V x H): 493 x 210 x 314 mm
• Rozměry výrobku (Š x V x H): 

435 x 174 x 263 mm
• Hmotnost: 3,3 kg
• Hmotnost včetně balení: 4,4 kg
•

Datum vydání 2011-07-21

Verze: 1.0.6

12 NC: 9073 101 02578
EAN: 87 10895 95976 6

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování. 
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips 
Electronics N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com

Specifikace
Přístroj pro přehrávání CD disků s funkcí Dynamic Bass Boost
MP3 digitální ladění kazeta

http://www.philips.com

