Philips
CD Soundmachine s
funkciou Dynamic Bass
Boost

MP3
digitálne ladenie kazeta

AZ3068

Vychutnajte si digitálnu MP3 a WMA hudbu
s dvojpásmovými reproduktormi
Tento robustný prehrávač, nekomplikovaný a pritom všestranný, poskytuje jedinečný zvukový výkon
pomocou kvalitných 2-pásmových reproduktorov. Vychutnajte si svoju obľúbenú hudbu z MP3 alebo
WMA-CD alebo 30 predvolieb FM rádiostaníc na digitálnom tuneri s bohatým zvukom - kedykoľvek a
kdekoľvek.
Jedinečný zážitok z počúvania
• Stereofónny kazetový prehrávač s funkciou Autostop
• Digitálne ladenie s prednastavením
• 10 hodín hudby na MP3-CD alebo 20 hodín hudby na WMA-CD
Výkonné basy, ktoré možno počuť i cítiť
• 2-krokové dynamické zvýraznenie basov pre zážitok z hlbších basov
• 4" širokopásmové reproduktory pre výkonný zvuk
• Reproduktory Bass Reflex poskytujú silné, hlbšie basy
Jednoduché používanie
• Praktické diaľkové ovládanie
• Vstupné pripojenie
• Konektor stereoslúchadiel

CD Soundmachine s funkciou Dynamic Bass Boost

AZ3068/12

MP3 digitálne ladenie kazeta

Technické údaje
Zvuk

• Výstupný výkon (RMS): 2 x 4 W (napájanie zo
siete), 2 x 2 W (batéria)
• Zvukový systém: Stereofónny
• Ovládanie hlasitosti: Otočné/kódovacie ovl.
hlasitosti
• Typy reproduktorov: 2-smerné reproduktory Bass
Reflex
• Priemer reproduktora: 4"
• Zlepšenie kvality zvuku: 2 krokový dynamický bass
boost

Prehrávanie zvuku

• Typ zásobníka: Horná časť
• Prehrávané médiá: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD,
WMA-CD
• Režimy prehrávania disku: Rýchlo dopredu/dozadu,
Vyhľadávanie ďalšej/predchádz. skladby,
Zopakovať prehrávanie, Náhodné prehrávanie
• Programovateľné stopy: 20
• Počet jednotiek: 1
• Technológia prehrávača kaziet: Mechanický

Tuner/Príjem/Vysielanie
• Automatické digitálne ladenie
• Predvolené stanice: 30

Hlavné prvky
• Anténa: FM anténa
• Upevnenia tuneru: FM, MW

Praktické diaľkové ovládanie

Pripojiteľnosť

Vstupné pripojenie

• Vstup Aux: Vstup
• Slúchadlo: 3,5 mm

Vybavenie a vlastnosti

• Typ displeja: displej LCD
• Diaľkové ovládanie: 20 tlačidiel

Príslušenstvo

• Zahrnuté príslušenstvo: Napájací kábel striedavého
prúdu (AC), Manuál používateľa, Potvrdenie záruky

Príkon
•
•
•
•

Napájanie zo siete
Typ batérie: LR20
Napätie batérie: 1,5 V
Počet batérií: 6

Rozmery

• Rozmery balenia (Š x V x H): 493 x 210 x 314 mm
• Rozmery produktu (Š x V x H):
435 x 174 x 263 mm
• Hmotnosť: 3.3 kg
• Váha vrátane balenia: 4.4 kg
•
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Praktické diaľkové ovládanie
Vstupné pripojenie

2-krokové dynamické zvýraznenie basov
2-krokové dynamické zvýraznenie basov pre zážitok
z hlbších basov

Systém repr. Bass Reflex

Systém repr. Bass Reflex umožňuje hlboký zážitok z
basov z kompaktného systému reproduktorov.
Odlišuje sa od bežného systému reproduktorov
dodatočným kruhovým basovým otvorom, ktorý je
akusticky zladený s reproduktorom, aby
optimalizoval výstup systému nízkej frekvencie.
Výsledkom sú hlbšie ovládané basy a menšie
skreslenie. Systém funguje prostredníctvom
rezonancie zvuku do kruhového basového otvoru,
ktorý vibruje ako bežný reproduktor. Systém
kombinovaný s odozvou reproduktoru rozširuje
celkovo nízku frekvenciu zvukov a vytvára celkom
nový rozmer hlbokých basov.

Prehrávanie MP3-CD alebo WMA-CD

MP3 je revolučná technológia kompresie, pri ktorej
sa môžu veľké súbory s digitálnou hudbou až 10násobne zmenšiť bez radikálneho zníženia kvality
zvuku. Jediné CD dokáže zaznamenať až 10 hodín
hudby. MP3 sa stal bežným formátom kompresie
zvuku, ktorý umožňuje rýchly a jednoduchý prenos
zvukových súborov. Windows Media Audio (WMA)
je formát kompresie digitálneho zvuku od
spoločnosti Microsoft prinášajúci hudobné súbory s
kvalitným zvukom, ktoré zaberajú o polovicu menej
miesta na disku a ich prebratie trvá o polovicu
kratšie. Na jednom CD môžete uložiť až 20 hodín
WMA hudby v dobrej kvalite s rýchlosťou prenosu
64 Kb za sekundu.

