
 

 

Philips
Radio CD cu Dynamic Bass 
Boost

DAB
CD
casetă

AZB600
Savurează muzica oriunde mergi

Adu o nouă viaţă casetelor tale cu acest sistem de sunet simplu şi portabil. 
Compatibilitatea cu radio DAB şi redarea CD-urilor de mai multe tipuri îţi permit să te 
bucuri la maximum de muzica nouă şi de melodiile vechi preferate.

Experienţa vizuală perfectă
• DAB+, DAB și FM pentru o experienţă radio totală
• Redă discuri CD, CD-R și CD-RW
• Casetofon cu oprire automată

Ușor de utilizat
• 20 de piese programabile de pe CD
• Redare aleatorie/Repetare CD pentru savurarea personalizată a muzicii
• Intrare audio pentru redarea muzicii portabile

Sunet clar și bogat
• Dynamic Bass Boost pentru bas profund și dramatic



 DAB+, DAB și FM
Tehnologia radio digitală DAB+/DAB (Digital Audio 
Broadcasting) este, în plus faţă de tehnologia de 
transmisie FM analogică, o nouă modalitate de a 
difuza programe radio prin intermediul unei reţele 
de emiţătoare terestre. Aceasta oferă ascultătorilor 
mai multe opţiuni și informaţii la o calitate a sunetului 
clară și fără interferenţe. Tehnologia permite 
receptorului radio să se fixeze pe cel mai puternic 
semnal pe care îl găsește. Pentru posturile digitale 
DAB+ sau DAB, nu trebuie să memorezi frecvenţe, 
iar posturile sunt memorate după nume, astfel că nu 
mai este nevoie să cauţi frecvenţe.

Casetofon cu oprire automată

Casetofon cu oprire automată

Dynamic Bass Boost

Dynamic Bass Boost optimizează frecvenţele joase în 
funcţie de volum, prin simpla apăsare a unui buton. 
De obicei, frecvenţele joase ale basului se pierd când 
volumul este diminuat. Pentru a contracara acest 
efect, funcţia Dynamic Bass Boost amplifică nivelul 
basului, pentru ca dumneavoastră să vă puteţi bucura 

de un sunet consistent chiar și atunci când reduceţi 
volumul.

Redare aleatorie/Repetare CD

Funcţia „Redare aleatorie/Repetare” te ajută să ieși 
din monotonia ascultării muzicii redate întotdeauna 
în aceeași ordine. După încărcarea melodiilor 
preferate pe player, tot ce trebuie să faci este să 
selectezi unul dintre modurile „Redare aleatorie” sau 
„Repetare” pentru redarea melodiilor în ordine 
diferită. Savurează o experienţă muzicală diferită și 
unică de fiecare dată când pornești playerul.

INTRARE AUDIO (3,5 mm)

Stabilește o singură conexiune și bucură-te de toată 
muzica de pe dispozitive portabile și calculatoare. 
Conectează dispozitivul la portul INTRARE-AUDIO 
(3,5 mm) al setului Philips. În cazul calculatoarelor 
conexiunea se face de obicei de la ieșirea pentru 
căști. După conectare te poţi bucura direct de 
întreaga colecţie de muzică, pe un set de difuzoare 
superioare. Philips oferă un sunet de calitate 
superioară.
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Specificaţii
Redare audio
• Tip încărcător: Tabel de pagini
• Medii de redare: CD, CD-R, CD-RW
• Moduri redare disc: Derulare înainte/înapoi, 

Căutare melodie următoare/anterioară, Repetare 
redare, Redare aleatorie

• melodii programabile: 20
• Număr de casetofoane: 1
• Cassette Deck Technology: Mecanic

Tuner/Recepţie/Transmisie
• Benzi pentru tuner: FM Stereo
• Antenă: Antenă FM
• DAB/DAB+: Afișare informaţii, Meniu, Smart Scan
• RDS: Tip program, Radio Text, Nume post de 

radio

Sunet
• Putere de ieșire (RMS): 2 x 1 W
• Îmbunătăţirea sunetului: Dynamic Bass Boost
• Sistem audio: Stereo
• Diametru difuzor: 3"
• Controlul volumului: rotativ

Difuzoare
• Difuzoare încorporate: 2

Confort
• Tip ecran: LCD

Conectivitate
• Intrare cu jack stereo de 3,5 mm: (AUDIO IN)

Alimentare
• Tip baterie: LR14
• Tensiune baterie: 1,5 V
• Număr de baterii: 6
• Sursă de alimentare reţea: 220V - 240V

Accesorii
• Cablu de alimentare
• Garanţie: Certificat de garanţie
• Manual de utilizare

Dimensiuni
• Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 

326 x 275 x 158 mm
• Dimensiuni produs (L x Î x A): 

300 x 240 x 133 mm
• Greutate: 2 kg
• Greutate cu ambalaj inclus: 2,4 kg
•
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