
 

 

Philips
CD Soundmachine 
dinamikus 
mélyhangkiemeléssel

MP3
digitális hangolás kazetta

AZ3068
Élvezze MP3 és WMA digitális felvételeit

kétutas hangfalrendszerrel
Egyszerű, mégis átfogó. Ez a masszív lejátszó kiváló hangminőséget nyújt kétutas 
hangszóróival. Élvezze kedvenc MP3 vagy WMA-CD zenéit és a digitális hangolóegységen 
előre beállított 30 FM állomás kivételes hangját – bárhol, bármikor.

A hallgatás páratlan élménye
• Automatikus leállítású sztereó magnó
• Digitális hangolás, tárolt állomások
• 10 órányi MP3-CD vagy 20 órányi WMA-CD zene lejátszása

Erős basszus, amit hall és érez
• 2 lépéses dinamikus mélyhangkiemelés – a mélyebb mély hangokért
• 4" teljes hangterj. hangszórók az erőteljes hangzáshoz
• A Bass Reflex rendszerű hangszórók erőteljes, mélyebb mélyhangot adnak

Egyszerű használat
• Kézreálló távvezérlő
• bemenő vonali csatlakozás
• Sztereó fejhallgató-csatlakozó
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2 lépéses dinamikus mélyhangkiemelés
2 lépéses dinamikus mélyhangkiemelés – a mélyebb 
mély hangokért

Bass Reflex hangszórórendszer
A Bass Reflex hangszórók mély basszus hanghatást 
produkálnak egy kompakt hangfalrendszerben. 
Abban tér el a hagyományos hangfalrendszertől, 
hogy egy basszuscső is csatlakozik, amely 
akusztikusan összhangban áll a mélynyomóval, és ez 
optimalizálja a kijövő alacsony frekvenciákat. Az 
eredmény egy mélyebb, szabályozott basszus hang és 
kisebb torzítás. Úgy működik, hogy a basszuscsőben 
megremegteti a levegőt, és az úgy vibrál, mint egy 
normál mélynyomóban. A mélynyomó reakcióval a 
rendszer kibővíti az általánosan alacsony frekvenciájú 
hangokat, és a mély basszus hang új dimenzióját 
hozza létre.

MP3-CD vagy WMA-CD lejátszás
Az MP3 egy forradalmian új tömörítési technológia, 
amellyel hatalmas digitális zenei fájlok tizedakkora 
méretre csökkenthetők, hangminőségük radikális 
romlása nélkül. Egyetlen CD akár 10 órányi zenét is 
képes tárolni. Az MP3 a hangfájlok könnyű és gyors 
átvitelét lehetővé tevő, legelterjedtebb szabványos 
hangtömörítési formátummá vált. A Windows Media 
Audio (WMA) erősen tömörített digitális 
audioformátum, amely nagyszerű hangot biztosít a 
zenefájlokhoz. Ezek feleannyi lemezterületet 
foglalnak el, és letöltési idejük is a felére zsugorodik. 
Egyetlen CD-lemez akár 20 órányi jó minőségű, 64 
Kbps átviteli sebességgel rögzített WMA zene 
tárolására is alkalmas.
AZ3068/12

Fénypontok
• Hangolási sávok: FM, MW
Hang
• Kimenő teljesítmény (RMS): 2x4 W (hálózat), 2x2 

W (akkumulátor)
• Hangrendszer: Sztereó
• Hangerőszabályzó: Hangerőszabályzó forgó/

kódoló
• Hangszóró típusok: Kétutas, mélyreflexes 

hangszórók
• Hangszóró átmérő: 4"
• Hangkiemelés: Dinam. mélyhangkiemelés 2 

fokozatban

Hanglejátszás
• Betöltő típus: Felső rész
• Adathordozók lejátszása: CD, CD-R, CD-RW, 

MP3-CD, WMA-CD
• Lemezlejátszási módok: Gyors előre/visszaugrás, 

Következő/előző műsorszám keresés, Lejátszás 
ismétlése, Véletlenszerű lejátszás

• Programozható műsorszámok: 20
• Deckek száma: 1
• kazettaegységes technológia: Mechanikus

Hangolóegység/Vétel/Adás
• Automatikus digitális hangolás: Van
• Programozott állomások: 30
• Antenna: FM antenna

Csatlakoztathatóság
• Aux be: Vonalbemenet
• Fejhallgató: 3,5 mm-es

Kényelem
• Kijelző típusa: LCD
• Távvezérlő: 20 gombos

Tartozékok
• Mellékelt tartozékok: Váltakozó áramú hálózati 

kábel, Felhasználói kézikönyv, Garancialevél

Kapcsoló
• Tápellátás: Van
• Akku típusa: LR20
• Telepfeszültség: 1,5 V
• Akkumulátorok száma: 6

Méretek
• Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 

493 x 210 x 314 mm
• Termék méretei (Sz x Ma x Mé): 

435 x 174 x 263 mm
• Tömeg: 3,3 kg
• Tömeg csomagolással együtt: 4,4 kg
•
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