
 

 

Philips
CD skaņas iekārta ar 
dinamisko zemfrekvences 
skaņas pastiprinājumu

DAB
CD
kasešu atskaņotājs

AZB600
Izbaudiet mūziku jebkurā vietā

Atdzīviniet savas kasetes ar šīs vienkāršās un pārnēsājamās skaņas sistēmas palīdzību. DAB 
radio atbalsts un vairāku CD veidu atskaņošanas iespēja ļaus jums iegūt vairāk no jaunās 
mūzikas un baudīt mīļākos vecos “gabalus”.

Vislabākie klausīšanās iespaidi
• DAB+, DAB un FM, kas nodrošina pilnvērtīgu radio klausīšanos
• Atskaņojiet CD, CD-R un CD-RW diskus
• Automātiskās aptures kasešu nodalījums

Vienkārša lietošana
• 20 celiņu CD programmēšana
• CD jauktā secībā/atkārtošana personalizētam mūzikas baudījumam
• Audio ieeja vienkāršai portatīvai mūzikas atskaņošanai

Bagātīga un skaidra skaņa
• Dinamiskais zemās frekvences skaņas pastiprinājums dziļam un dramatiskam skanējumam



 DAB+, DAB un FM
DAB+/DAB (Digitālā audio apraide) digitālais radio ir 
jauns radio apraides veids papildus FM analogajai 
pārraidei, izmantojot virszemes raidītāju tīklu. Tas 
nodrošina klausītājiem lielākas izvēles iespējas un 
informāciju skaidrā skaņas kvalitātē bez 
traucējumiem. Tehnoloģija ļauj uztvērējam nofiksēt 
spēcīgāko atrodamo signālu. DAB+ vai DAB 
digitālajām stacijām nav jāiegaumē frekvences, un 
iestatījumi tiek veikti pēc stacijas nosaukuma, tāpēc 
pārvietojoties tie netiek zaudēti.

Automātiskās aptures kasešu nodalījums

Automātiskās aptures kasešu nodalījums

Dinam. zem.frekv. skaņas pastipr.

Dinamiskais zemās frekvences skaņas pastiprinājums 
palielina mūzikas baudījumu līdz maksimumam, 
akcentējot mūzikas zemās frekvences skaņas saturu 
visā skaļuma iestatījuma diapazonā – no klusākā uz 
skaļāko – ar vienu pieskārienu! Ja ir iestatīts zems 
skaļuma līmenis, parasti apakšējās zemās frekvences 
vairs nav saklausāmas. Lai to novērstu, varat ieslēgt 
dinamisko zemās frekvences skaņas pastiprinājumu, 

tādējādi pastiprinot zemās frekvences skaņas līmeni. 
Līdz ar to varat baudīt nemainīgas kvalitātes skaņu 
pat niecīgā skaļumā.

CD jauktā secībā/atkārtot

Funkcija "Jauktā secībā/atkārtot" palīdz izvairīties no 
garlaicības, visu laiku klausoties mūzikas failus vienā 
un tajā pašā secībā. Pēc iemīļoto dziesmu ielādēšanas 
atskaņotājā jums tikai jāizvēlas viens no režīmiem — 
"Shuffle" (Jauktā secībā) vai "Repeat" (Atkārtot), un 
melodijas tiks atskaņotas jauktā režīmu secībā. 
Baudiet atšķirīgu un unikālu mūzikas skanējumu ik 
reizi, kad ieslēdzat savu atskaņotāju.

Audio ieeja (3,5 mm)

Izveidojiet vienu vienkāršu savienojumu un 
klausieties visu savu mūziku no portatīvajām ierīcēm 
un datoriem. Vienkārši pievienojiet ierīci AUDIO-IN 
(3,5 mm) portam savā Philips skaļruņu komplektā. 
Izmantojot datorus, savienojumi parasti tiek izveidoti 
ar austiņu izeju. Kad esat izveidojis savienojumu, 
varat klausīties visu savu mūzikas kolekciju no lieliska 
skaļruņu komplekta. Philips vienkārši sniedz labāku 
skanējumu.
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Specifikācijas
Audio atskaņošana
• Ielādētāja tips: Augšdaļa
• Atskaņošanas datu nesēji: CD, CD-R, CD-RW
• Disku atskaņošanas režīmi: Ātri patīt uz priekšu/

atpakaļ, Nākamā/iepriekšējā celiņa meklēšana, 
Atkārtot atskaņošanu, Atskaņot jauktā secībā

• Programmējami celiņi: 20
• Nodalījumu skaits: 1
• Kasešu nodalījuma tehnoloģija: mehāniska

Uztvērējs/uztveršana/pārraide
• Uztvērēja joslas: FM stereo
• Antena: FM antena
• DAB/DAB+: Informācijas displejs, Izvēlne, Viedā 

skenēšana
• RDS: Programmas veids, Radio teksts, Stacijas 

nosaukums

Skaņa
• Izejas jauda (RMS): 2 X 1 W
• Skaņas pastiprinājums: Dinam. zem.frekv. skaņas 

pastipr.
• Skaņu sistēma: Stereo
• Skaļruņa diametrs: 3"
• Skaļuma vadība: rotācijas

Skaļruņi
• Iebūvēti skaļruņi: 2

Lietošanas komforts
• Displeja tips: LCD

Savienojamība
• 3,5 mm stereo ieeja: (audio ieeja)

Strāvas padeve
• Akumulatora tips: LR14
• Baterijas spriegums: 1,5 V
• Bateriju skaits: 6
• Elektrotīkla strāva: 220 V-240 V

Piederumi
• Strāvas vads
• Garantija: Garantijas brošūra
• Lietotāja rokasgrāmata

Izmēri
• Iesaiņojuma izmēri (W x H x D): 

326 x 275 x 158 mm
• Izstrādājuma izmēri (W x H x D): 

300 x 240 x 133 mm
• Svars: 2 kg
• Svars (ieskaitot iesaiņojumu): 2,4 kg
•
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