
 

 

Philips
Ηχοσύστημα με CD με 
Dynamic Bass Boost

DAB
CD
κασέτα

AZB600
Απολαύστε τη μουσική παντού

Ζωντανέψτε τις κασέτες σας με αυτό το απλό και φορητό ηχοσύστημα. Η 
υποστήριξη ραδιοφώνου DAB και η αναπαραγωγή πολλαπλών CD σας επιτρέπουν 
να απολαμβάνετε στο έπακρο τη νέα σας μουσική αλλά και τα παλιά σας αγαπημένα.

Η απόλυτη εμπειρία ακρόασης
• DAB+, DAB και FM, για ολοκληρωμένη ραδιοφωνική εμπειρία
• Αναπαραγωγή δίσκων CD, CD-R και CD-RW
• Κασετόφωνο με αυτόματη διακοπή

Εύκολη χρήση
• Δυνατότητα προγρ. 20 κομματιών CD
• Τυχαία αναπαραγωγή/ επανάληψη CD, για την προσωπική σας μουσική απόλαυση
• Είσοδος ήχου για εύκολη, φορητή αναπαραγωγή μουσικής

Πλούσιος και καθαρός ήχος
• Δυναμική ενίσχυση μπάσων για βαθύ και πλούσιο ήχο



 DAB+, DAB και FM
Το ψηφιακό ραδιόφωνο DAB+/DAB (Digital Audio 
Broadcasting) είναι ένας νέος τρόπος 
ραδιοφωνικής μετάδοσης μέσω δικτύου επίγειων 
πομπών, εκτός από την αναλογική μετάδοση FM. 
Παρέχει περισσότερες επιλογές και καλύτερη 
μετάδοση πληροφοριών με πεντακάθαρη 
ποιότητα ήχου, καθώς ο δέκτης κλειδώνει στο 
ισχυρότερο σήμα που εντοπίζει. Με τους 
ψηφιακούς σταθμούς DAB+ ή DAB, οι συχνότητες 
δεν χρειάζεται να απομνημονεύονται, ενώ τα 
ηχοσυστήματα συντονίζονται βάσει του ονόματος 
του σταθμού κι έτσι δεν υπάρχουν διπλές 
εγγραφές.

Κασετόφωνο με αυτόματη διακοπή

Κασετόφωνο με αυτόματη διακοπή

Dynamic Bass Boost

Η Δυναμική ενίσχυση μπάσων μεγιστοποιεί την 
μουσική απόλαυση, δίνοντας έμφαση στα μπάσα 
της μουσικής σε οποιοδήποτε επίπεδο έντασης - 
χαμηλό ή υψηλό – με το πάτημα ενός κουμπιού! Οι 
τελικές συχνότητες μπάσων συνήθως χάνονται 
όταν η ένταση είναι σε χαμηλό επίπεδο. Για να μη 
συμβαίνει αυτό, η Δυναμική ενίσχυση μπάσων 
μπορεί να εναλλαχθεί για ενίσχυση του επιπέδου 

των μπάσων, ώστε να απολαμβάνετε σταθερό ήχο 
ακόμα και όταν χαμηλώνετε την ένταση.

Τυχαία αναπαραγωγή/ επανάληψη CD

Με τις λειτουργίες τυχαίας αναπαραγωγής/ 
επανάληψης, καταργείται η πλήξη που 
προκαλείται μοιραία όταν ακούμε συνεχώς τη 
μουσική μας με την ίδια σειρά. Αφού φορτώσετε 
τα αγαπημένα σας τραγούδια στη συσκευή, το 
μόνο που πρέπει να κάνετε είναι να επιλέξετε μία 
από αυτές τις λειτουργίες -τυχαία αναπαραγωγή ή 
επανάληψη- και τα κομμάτια θα ακούγονται με 
διαφορετική σειρά. Απολαύστε μια διαφορετική 
και μοναδική εμπειρία μουσικής κάθε φορά που 
χρησιμοποιείτε τη συσκευή!

ΕΙΣΟΔΟΣ ΗΧΟΥ (3,5 χιλ.)

Κάντε μόνο μία απλή σύνδεση και απολαύστε όλη 
σας τη μουσική από τις φορητές συσκευές και τον 
υπολογιστή σας. Απλώς συνδέστε τη συσκευή 
σας στην είσοδο AUDIO-IN (3,5 χιλ.) του σετ 
ηχείων Philips. Με τους υπολογιστές, η σύνδεση 
συνήθως γίνεται από την έξοδο ακουστικών. 
Μόλις ολοκληρώσετε τη σύνδεση, μπορείτε να 
απολαύσετε ολόκληρη τη μουσική σας συλλογή 
απευθείας σε ένα σετ ηχείων κορυφαίας 
ποιότητας. Η Philips απλώς προσφέρει πολύ 
καλύτερο ήχο.
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Προδιαγραφές
Αναπαραγωγή ήχου
• Τύπος μονάδας τοποθέτησης: Επάνω
• Μέσα αναπαραγωγής: CD, CD-R, CD-RW
• Λειτουργίες αναπαραγωγής δίσκων: Γρήγορη 
κίνηση εμπρός/πίσω, Αναζήτηση επόμενου/
προηγ. κομματιού, Επανάληψη αναπαραγωγής, 
Λειτουργία Shuffle

• Προγραμματιζόμενα κομμάτια: 20
• Αριθμός deck: 1
• Τεχνολογία κασετοφώνων: Μηχανικό

Δέκτης/Λήψη/Μετάδοση
• Ζώνες δέκτη: Στερεοφωνικός δέκτης FM
• LNA - κεραία: Κεραία FM
• DAB/DAB+: Εμφάνιση πληροφοριών, Μενού, 
Έξυπνη σάρωση

• RDS: Τύπος προγράμματος, Radio Text, Όνομα 
σταθμού

Ήχος
• Ισχύς (RMS): 2 X 1W
• Ενίσχυση ήχου: Dynamic Bass Boost
• Σύστημα ήχου: Στερεοφωνικός
• Διάμετρος ηχείου: 3"
• Έλεγχος έντασης: περιστροφικός

Ηχεία
• Ενσωματωμένα ηχεία: 2

Άνεση
• Τύπος οθόνης: LCD

Συνδεσιμότητα
• Στερεοφωνική είσοδος 3,5 χιλ: (είσοδος ήχου)

Ρεύμα
• Τύπος μπαταριών: LR14
• Tάση μπαταρίας: 1,5 volt
• Αριθμός μπαταριών: 6
• Τροφοδοσία ρεύματος: 220V - 240V

Αξεσουάρ
• Καλώδιο ρεύματος
• Εγγύηση: Φυλλάδιο εγγύησης
• Εγχειρίδιο χρήσης

Διαστάσεις
• Διαστάσεις συσκευασίας (Π x Υ x Β): 

326 x 275 x 158 χιλ.
• Διαστάσεις προϊόντος (Π x Υ x Β): 

300 x 240 x 133 χιλ.
• Βάρος: 2 κ.
• Βάρος με την συσκευασία: 2,4 κ.
•

Χαρακτηριστικά
Ηχοσύστημα με CD
DAB CD, κασέτα
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