
 

 

Philips
CD Soundmachine med 
Dynamic Bass Boost

MP3
digitalmottagare kassett

AZ3068
Lyssna på digital MP3- och WMA-musik

Med tvåvägs högtalarsystem
Okomplicerad, men ändå komplett. Den här tåliga spelaren har tvåvägshögtalare som ger 
ett utmärkt ljud. Njut av din favorit-MP3- eller WMA-CD-musik eller 30 förinställda FM-
kanaler – när och var du vill.

Den ultimata lyssningsupplevelsen
• Stereokassettdäck med autostopp
• Digital mottagare med förinställningar
• Musik i 10 timmar på MP3-CD eller 20 timmar på WMA-CD

Kraftfull bas som hörs och känns
• 2-step Dynamic Bass Boost ger djupare bas
• 4-tums fullregisterhögtalare för kraftfullt ljud
• Basreflexhögtalarna ger ett kraftfullt och djupt basljud

Lättanvänd
• Praktisk fjärrkontroll
• Line-in-anslutning
• Uttag för stereohörlurar
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2-stegs Dynamic Bass Boost
2-step Dynamic Bass Boost ger djupare bas

Basreflexhögtalare
Basreflexhögtalare ger en djup bas från kompakta 
högtalarlådor. De skiljer sig från vanliga högtalarlådor 
genom att en baskanal är akustiskt förbunden med 
woofern för att få en lågfrekvent uteffekt från 
systemet. Resultatet blir en djupare kontrollerad bas 
och mindre distorsion. Det fungerar genom att 
luftmassan i baskanalen fås att vibrera som i en 
konventionell woofer för att på så sätt skapa 
resonansen. Tillsammans med gensvaret från 
woofern skapas lågfrekventa ljud och du kan uppleva 
nya djupa basljud.

Uppspelning av MP3-CD eller WMA-CD
MP3 är en revolutionerande komprimeringsteknik 
där digitala musikfiler kan göras upp till 10 gånger 
mindre utan att ljudkvaliteten försämras i någon 
större utsträckning. Du kan lagra upp till 10 timmar 
med musik på en enda CD-skiva. MP3 är ett vanligt 
ljudkomprimeringsformat och ger snabb och enkel 
överföring av ljudfiler. Windows Media Audio 
(WMA) är ett högkomprimerat, digitalt ljudformat 
från Microsoft som ger ett fantastiskt ljud med 
musikfiler som bara tar upp hälften så mycket 
diskutrymme och som kan laddas ned på halva tiden. 
Du kan lagra upp till 20 timmar med högkvalitativ 
WMA-musik, med inspelning i en bithastighet på 64 
Kbps, på en enda CD-skiva.
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Funktioner
• Radioband: FM, AM • Vikt inkl. förpackning: 4,4 kg
•

Ljud
• Uteffekt (RMS): 2 x 4 W (nätström), 2 x 2 W 

(batteri)
• Ljudsystem: Stereo
• Volymkontroll: Ratt/kodare för volymkontroll
• Högtalartyper: 2-vägs basreflexhögtalare
• Högtalardiameter: 4 tum
• Ljudförbättring: DBB (Dynamic Bass Boost) i 2 steg

Ljuduppspelning
• Typ av laddare: Toppmatad
• Uppspelningsmedia: CD, CD-R, CD-RW, MP3-

CD-skiva, WMA-CD
• Skivuppspelningslägen: Snabbt framåt/bakåt, Nästa/

Föregående spårsökning, Repetera spelning, 
Blandad uppspelning

• Programmerbara spår: 20
• Antal enheter: 1
• Kassettdäcksteknik: Mekanisk

Mottagare/mottagning/sändning
• Automatisk digital kanalsökning
• Kanalförinställningar: 30
• Antenn: FM-antenn

Anslutningar
• Aux-in: Line-in
• Hörlur: 3,5 mm

Bekvämlighet
• Skärmtyp: LCD
• Fjärrkontroll: 20 knappar

Tillbehör
• Tillbehör som medföljer: Nätkabel, Bruksanvisning, 

Garanticertifikat

Effekt
• Nätström
• Batterityp: LR20
• Batterispänning: 1,5 V
• Antal batterier: 6

Mått
• Förpackningens mått (B x H x D): 

493 x 210 x 314 mm
• Produktens mått (B x H x D): 

435 x 174 x 263 mm
• Vikt: 3,3 kg
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