
 

 

Philips
CD-soundmachine

MP3-CD
Cassette Digitale afstemming

AZ3068
Draagbaar geluid van topklasse

Deze robuuste, ongecompliceerde en veelzijdige speler levert via de uitstekende tweewegluidsprekers 

een uitstekend geluid. Uw favoriete MP3-CD's, WMA-CD's en de 30 FM-voorkeurzenders op de 

digitale tuner worden met een fantastisch geluid weergegeven, zodat u er altijd en overal van kunt 

genieten!

De ultieme luisterervaring
• Cassettedeck met autostop
• Digitaal afstemmen met voorkeurzenders voor extra gebruiksgemak
• 10 uur MP3-CD- of 20 uur WMA-CD-muziek

Krachtige bas die u hoort en voelt
• Dynamic Bass Boost met 2 stappen voor een diepere baservaring
• 10,2 cm (4") full-range luidsprekers voor een krachtig geluid
• Het Bass Reflex-luidsprekersysteem biedt een diep en krachtig basgeluid

Eenvoudig te gebruiken
• Handige afstandsbediening
• Lijn-in-verbinding
• Stereohoofdtelefoonaansluiting
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Dynamic Bass Boost, 2 stappen
Dynamic Bass Boost met 2 stappen voor een diepere 
baservaring

Bass Reflex-luidsprekersysteem
Bass Reflex-luidsprekers zorgen voor een compact 
luidsprekerboxsysteem met een diepe bas. Het 
verschil met een conventioneel 
luidsprekerboxsysteem is dat er een baspijp is 
toegevoegd die akoestisch op de woofer is 
afgestemd voor een optimale demping van de lage 
frequenties. Dit resulteert in een diepere 
gecontroleerde bas en minder vervorming. De lucht 
in de baspijp resoneert en gaat vibreren als een 
conventionele woofer. Samen met de reactie van de 
woofer vergroot het systeem de lage-
frequentiegeluiden in het algemeen en levert zo een 
hele nieuwe dimensie van diepe bas op.

MP3-CD- of WMA-CD-weergave
MP3 is een revolutionaire compressietechnologie 
waarmee grote digitale muziekbestanden tot 10 keer 
kleiner kunnen worden gemaakt, zonder dat dit de 
geluidskwaliteit drastisch vermindert. Op één CD 
past 10 uur muziek. MP3 is de audiocompressienorm 
geworden waarmee snel en eenvoudig 
audiobestanden worden uitgewisseld. Windows 
Media Audio (WMA) is een sterk gecomprimeerd 
digitaal audioformaat van Microsoft dat uitstekend 
geluid levert met muziekbestanden die maar half zo 
groot zijn. Op één CD past 20 uur WMA-muziek van 
goede kwaliteit, opgenomen met een bitsnelheid van 
64 Kbps.
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Kenmerken
• Breedte hoofdunit: 435 mm
•

Geluid
• Geluidssysteem: stereo
• Volumeregeling: Draaiwieltje (digitaal)
• Geluidsverbetering: Dynamic Bass Boost, 2 

stappen
• Uitgangsvermogen: 2 x 4 W (netvoeding) / 2 x 2 W 

(batterij)

Luidsprekers
• Aantal ingebouwde luidsprekers: 2
• Luidsprekerverbetering: Tweerichtings Bass 

Reflex-luidspreker
• Afwerking speakerfrontjes: metaal

Audioweergave
• Media afspelen: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, 

WMA-CD
• Discafspeelmodi: Snel vooruit-/achteruitspoelen, 

Volgende/vorige nummer zoeken, Herhalen/
shuffle/programmeren

• Aantal decks: 1
• Cassettedecktechnologie: Mechanisch

Audio-opname
• Opnamemedia: Cassette
• Cassetteopnameverbetering: Gesynchroniseerde 

CD-opname

Tuner/ontvangst/transmissie
• Voorkeurzenders: 30
• Antenne: FM-antenne

• Tunerbereik: FM, MW
• Tunerverbetering: Automatisch digitaal afstemmen

Connectiviteit
• Audio/video-uitgang: Hoofdtelefoon (3,5 mm)
• MP3 Link: 3,5 mm stereo lijningangkabel

Gemak
• Ladertype: Bovenzijde
• Schermtype: LCD-scherm

Accessoires
• Kabels/aansluitingen: Netsnoer
• Afstandsbediening: 20 toetsen, lithiumbatterij
• Overig: Gebruiksaanwijzing
• Gegarandeerd: Garantiecertificaat

Vermogen
• Batterijtype: D-batterijen (LR20)
• Batterijvoltage: 1,5 V
• Aantal batterijen: 6
• Voedingstype: AC-ingang

Afmetingen
• Brutogewicht: 4,4 kg
• Diepte van de verpakking: 314 mm
• Hoogte van de verpakking: 210 mm
• Breedte van de verpakking: 493 mm
• Gewicht: 3,3 kg
• Diepte hoofdunit: 263 mm
• Hoogte hoofdunit: 174 mm
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