
 

 

Philips
CD Ses cihazı

AZ3068
MP3 ve WMA dijital müziğinizin keyfini çıkarın
iki yönlü hoparlör sistemiyle
Basit ama kapsamlı olan bu oynatıcı kaliteli 2 yollu hoparlörleri ile mükemmel ses performansı 
sağlar. İstediğiniz zaman ve istediğiniz yerde mükemmel ses kalitesiyle en sevdiğiniz MP3 ya da 
WMA-CD ve radyo üzerinde önceden ayarlı 30 FM istasyonunun keyfini çıkarın.

Üstün dinleme deneyimi
• Otomatik durdurmalı stereo kaset deki
• İstasyonları ayarlı dijital radyo
• 10 saatlik MP3-CD ya da 20 saatlik WMA-CD müziği

Duyabildiğiniz ve hissedebildiğiniz çok güçlü bir bas
• Daha derin bas sesler için 2 așamalı Dinamik Bas Kuvvetlendirme
• Güçlü ses için 4" tam aralıklı hoparlörler
• Bas Refleks hoparlörler, güçlü ve daha derin bas sesler verir

Kullanım kolaylığı
• Kullanıșlı uzaktan kumanda
• Line in
• Stereo kulaklık giriși
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2-așamalı Dinamik Bas Kuvvetlendirme
Daha derin bas sesler için 2 așamalı Dinamik Bas 
Kuvvetlendirme

Bas Refleks Hoparlör Sistemi
Bas Refleks Hoparlör Sistemi, kompakt hoparlör 
kutusu sistemiyle derin bas sesler verir. Sistemin 
düșük frekanslı seslerdeki kaybını azaltmak için 
woofer'la akustik olarak hizalanmıș ek bas borusuyla 
geleneksel hoparlör kutusu sistemlerinden ayrılır. 
Sonuçta daha az bozulma ile daha derin, kontrollü bir 
bas elde edilir. Sistem, geleneksel woofer'lar gibi, bas 
borusunun içindeki hava kütlesini titreștirerek çalıșır. 
Woofer'ın tepkisiyle birleșince, sistemdeki düșük 
frekanslı sesler güçlenerek derin baslara yeni bir 
boyut kazandırır.

MP3-CD ya da WMA-CD çalma
MP3, büyük dijital ses dosyalarının ses kalitelerinde 
önemli bir düșüșe neden olmadan 10 kata kadar daha 
küçük boyutlarda yaratılabildiği, çığır açan bir 
sıkıștırma teknolojisidir. Tek bir CD'de 10 saate 
kadar müzik saklanabilir. Ses dosyalarının hızlı ve 
kolay bir biçimde aktarılabilmesini sağlayan MP3, ses 
dosyaları için standart sıkıștırma formatı haline 
gelmiștir. Windows Media Audio (WMA), 
Microsoft'un geliștirdiği, yarı yarıya daha az yer 
kaplayan, yarı yarıya daha kısa sürede yüklenebilen ve 
mükemmel bir ses sağlayan, yüksek oranda 
sıkıștırılmıș dijital ses formatıdır. Tek bir CD'de 64 
Kbps bit hızında kaydedilmiș, 20 saate kadar kaliteli 
WMA müzik saklanabilir.
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Özellikler
• Tuner Bantları: FM, MW •
Ses
• Çıkıș gücü (RMS): 2x4W (Șebeke elektriği), 2x2W 

(Pil)
• Ses Sistemi: Stereo
• Ses Seviyesi Kontrolü: Ses Kontrol döner/șifreleyici
• Hoparlör tipleri: 2 kanallı Bas Refleks Hoparlör
• Hoparlör çapı: 4
• Ses Geliștirme: 2 kademeli dinamik bas 

kuvvetlendirme

Müzik Çalma
• Yükleyici Türü: Üst
• Çalma Ortamı: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, 

WMA-CD
• Disk Çalma Modları: Hızlı İleri/Geri, Önceki/

Sonraki Șarkı Arama, Tekrar Çalma, Rasgele Çalma
• Programlanabilen Parça Sayısı: 20
• Kasetçalar sayısı: 1
• Kaset Teknolojisi: Mekanik

Tuner/Alım/İletim
• Otomatik dijital istasyon ayarı
• Ayarlanmıș istasyon: 30
• Anten: FM Anteni

Bağlanılabilirlik
• Aux giriși: Hat giriși
• Kulaklık: 3,5 mm

Kullanılabilirlik
• Ekran Tipi: LCD
• Uzaktan kumanda: 20 tuș

Aksesuarlar
• Birlikte Verilen Aksesuarlar: AC Güç Kablosu, 

Kullanım Kılavuzu, Garanti belgesi

Güç
• Șebeke elektriği
• Pil tipi: LR20
• Pil voltajı: 1,5 V
• Pil sayısı: 6

Boyutlar
• Ambalaj boyutları (G x Y x D): 

493 x 210 x 314 mm
• Ürün boyutları (G x Y x D): 435 x 174 x 263 mm
• Ağırlık: 3,3 kg
• Ambalajla birlikte Ağırlık: 4,4 kg
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