
 

 

Philips
CD-soundmachine met 
Dynamic Bass Boost

AZ3300
Muziek onderweg

CD-speler en digitale tuner voor het afspelen van opgenomen en herschrijfbare CD's. 
Gemakkelijk gebruik buitenshuis staat bij dit apparaat voorop.

Bestand tegen elke beweging
• Volledig draagbaar ontwerp
• Robuust rubberen ontwerp
• Eenvoudige MP3-muzieknavigatie via de afstandsbediening

Indrukwekkend geluid
• Dynamic Bass Boost voor een diep, indrukwekkend geluid
• Bass Reflex-luidsprekers geven een krachtige, diepere bass

Digitale tuner, optimaal gemak
• Digitale tuner met voorkeurzenders
• Automatische programmaopslag: radio-afstemming met één druk op de knop



 Volledig draagbaar ontwerp
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Robuust rubberen ontwerp
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Navigeren via afstandsbediening
Eenvoudige MP3-muzieknavigatie via de 
afstandsbediening

Dynamic Bass Boost
Met Dynamic Bass Boost kunt u maximaal van uw 
muziek genieten. Breng met één druk op de knop de 
bass naar de voorgrond, ongeacht of het volume 
hoog of laag staat! De laagste bass-frequenties gaan 
bij een laag volume meestal verloren. Als u dit wilt 
tegengaan, kan Dynamic Bass Boost worden 
aangezet om het bass-niveau op te voeren. Zo kunt 
u van een consistent geluid genieten, zelfs wanneer u 
het volume lager zet.

Bass Reflex-luidsprekersysteem
Bass Reflex-luidsprekers zorgen voor een compact 
luidsprekerboxsysteem met een diepe bass. Het 
verschil met een conventioneel 
luidsprekerboxsysteem is dat er een bass-pijp is 
toegevoegd die akoestisch op de woofer is 
afgestemd voor een optimale demping van de lage 
frequenties. Dit resulteert in een diepere 
gecontroleerde bass en minder vervorming. De lucht 
in de bass-pijp 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 bass op.

Digitale tuner met voorkeurzenders
Digitale tuner met voorkeurzenders

Automatische programmaopslag
Automatische programmaopslag is een gemakkelijke 
functie waarmee u op uw favoriete zender kunt 
afstemmen of voorkeuzezenders in kunt stellen met 
één druk op de knop. Automatische 
programmaopslag maakt een einde aan het eindeloos 
handmatig afstemmen van radiozenders en instellen 
van voorkeurzenders. Een ingebouwd elektrisch 
circuit scant automatisch de frequenties van de 
plaatselijke radiozenders, stopt bij zenders met 
sterke signalen, en maakt hier voorkeurzenders van.
AZ3300/00C

Kenmerken
• Radioband: FM, MW
Geluid
• Uitgangsvermogen (RMS): 2 x 1,6 W
• Geluidsverbetering: Dynamic Bass Boost
• Geluidssysteem: Stereo
• Diameter van de luidspreker: 3 inch
• Volumeregeling: Volumeregeling

Luidsprekers
• Ingebouwde luidsprekers: 2
• Afwerking: Metaal
• Luidsprekertypen: Luidsprekers

Audio afspelen
• Media afspelen: CD, CD-R, CD-RW afspelen
• Discafspeelmodi: Snel vooruit-/achteruitspoelen, 

Volgende/vorige nummer zoeken, Afspelen 
herhalen, Shuffle

• Ladertype: Bovenzijde
• Programmeerbare nummers: 20

Tuner/ontvangst/transmissie
• Antenne: AM-antenne, FM-antenne
• Automatisch digitaal afstemmen
• Voorkeurzenders: 30

Gemak
• Schermcijfers: 6
• Schermtype: LCD
• Afstandsbediening: 14 toetsen

Accessoires
• Meegeleverde accessoires: AC-netsnoer, 

Gebruiksaanwijzing, Garantiecertificaat
• Afstandsbediening: 1

Afmetingen
• Afmetingen van verpakking (B x H x D): 

477 x 200 x 310 mm
• Afmetingen van product (B x H x D): 

408 x 155 x 277 mm
• Gewicht: 2,8 kg
• Gewicht (incl. verpakking): 4,1 kg

Vermogen
• Batterijtype: LR14
• Batterijvoltage: 1,5 V
• Netspanning
• Aantal batterijen: 6
•
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