
 

 

Philips
CD Soundmachine cu 
Dynamic Bass Boost

MP3
acord digital casetă

AZ3068
Bucuraţi-vă de muzica digitală MP3 şi WMA
cu sistemul de boxe pe două căi
Simplu, dar inteligent, acest player robust dispune de boxe cu două căi, pentru o calitate a sunetului 
ireproşabilă. Bucuraţi-vă oricând şi oriunde de melodiile preferate în format MP3 sau WMA-CD, 
de cele 30 de posturi FM prestabilite pe tunerul digital cu un sunet îmbunătăţit - oricând, oriunde.

Experienţa vizuală perfectă
• Casetofon stereo cu oprire automată
• Tuner digital, posturi presetate
• 10 ore de muzică MP3-CD sau 20 de ore de muzică WMA-CD

Un bas profund, puternic și fără distorsiuni
• Dynamic Bass Boost cu 2 trepte pentru un bas puternic și profund
• Boxe de 4", full-range pentru un sunet puternic
• Boxele Bass Reflex oferă un bas puternic, profund

Ușor de utilizat
• Telecomandă ergonomică
• Conexiune line-in
• Jack pentru căști stereo



 Telecomandă ergonomică
Telecomandă ergonomică

Conexiune line-in
Conexiune line-in

Dynamic Bass Boost cu 2 trepte
Dynamic Bass Boost cu 2 trepte pentru un bas 
puternic și profund

Sistem de boxe Bass Reflex
Sistemul Bass Reflex facilitează obţinerea unui bas 
puternic și profund, utilizând incinte de dimensiuni 
mici. Se diferenţiază de sistemul convenţional printr-
un tub acustic suplimentar, aliniat acustic la woofer, 
pentru optimizarea redării frecvenţelor joase. 
Rezultatul este un sunet controlat mai profund și cu 
mai puţine distorsiuni. Sistemul funcţionează prin 
rezonarea masei de aer din tubul de bas. În 
combinaţie cu difuzorul, sistemul amplifică 
frecvenţele joase furnizând un bas puternic, de 
calitate.

Redare MP3-CD sau WMA-CD
MP3 este o tehnologie revoluţionară prin care 
fișierele audio mari sunt comprimate de 10 ori fără o 
scădere simţitoare a calităţii audio. Un singur CD 
poate stoca până la 10 ore de muzică. MP3 a devenit 
formatul standard de compresie audio utilizat pe 
Web, permiţând transferul rapid și ușor al fișierelor 
audio. Windows Media Audio (WMA) este un 
format audio digital foarte comprimat de la 
Microsoft care oferă fișiere audio de o calitate 
extraordinară, reducând în același timp la jumătate 
spaţiul ocupat pe disc și durata de descărcare. Pe un 
singur CD pot fi stocate până la 20 de ore de muzică 
WMA de bună calitate, înregistrată la o rată de biţi 
de 64 Kbps.
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Repere
• Mărci de tunere: FM, MW •
Sunet
• Putere de ieșire (RMS): 2x4W (alimentare de la 

reţea), 2x2W (baterie)
• Sistem audio: Stereo
• Controlul volumului: Control volum codor/rotativ
• Tipuri de boxe: Boxe Bass Reflex pe 2 căi
• 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, 

WMA-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: 30
• Antenă: Antenă FM

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
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