
 

 

Philips
Преносима система 
високоговорители

Поставка за iPod/iPhone

AZP6
Идеалната звукова система 

за вашето събитие
Високоговорителната система Philips AZP6/12 работи като усилвател и високоговорител за 

озвучаване на събития, има поставка за iPod/iPhone, CD плейър и радиокасетофон. Компактните 

й размери я правят портативна и идеална за малки до средни аудитории, като семинари и други.

Идеалното решение за озвучаване на събития
• Работи като инструментален усилвател
• Входове за два микрофона с отделно регулиране на звука
• Удобна и портативна с подвижна дръжка и колелца
• Акумулаторна батерия
• Включен е един микрофон

Наслаждавайте се на любимата си музика от различни източници
• Поставяне на всеки iPod/iPhone, дори когато е в калъфа си
• Стойка за iPad/таблет за гледане във всяка ориентация
• USB и вход AUX за възпроизвеждане на MP3 музика
• Изпълнявайте: MP3-CD, CD и CD-R/RW
• Възпроизвеждане и запис на касети

Мощен звук, който можете да чуете и почувствате
• Максимална изходна мощност 60W RMS
• Управление на цифров звук за оптимизирани настройки за стил музика



 

AZP6/12
• Тегло вкл. опаковката: 10,94 кг
•

Съвместимост с iPhone
• Съвместим с: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, 

iPhone 4, iPhone 4S

Съвместимост с iPod
• Съвместим с: iPod nano 1-во поколение, iPod 

nano 2-ро поколение, iPod nano 3-то поколение, 
iPod nano 4-то поколение, iPod nano 5-то 
поколение, iPod nano 6-то поколение, iPod 
touch, iPod touch 2-ро поколение, iPod touch 3-
то поколение, iPod touch 4-то поколение

Аудио възпроизвеждане
• Носители за възпроизвеждане: CD, CD-R, CD-

RW, MP3-CD, WMA-CD
• Режим на изпълнение от USB: възпроизвеждане/
пауза, бързо напред/назад, търсене следваща/
предишна песен в албум, търсене на следваща/
предишна песен, повторение/разбъркване/
програмиране

• Режими на възпроизвеждане на диска: 
възпроизвеждане/пауза, бързо напред/назад, 
търсене следваща/предишна песен в албум, 
търсене на следваща/предишна песен, 
повторение/разбъркване/програмиране

• Режим на изпълнение от касета: 
възпроизвеждане/пауза, бързо напред/назад, 
запис

Звук
• Подобрение на звука: басрефлексна система, 
Динамично усилване на басите, управление на 
цифров звук, ехо

• Регулиране на силата на звука: въртящ се
• Изходна мощност: 60 W RMS (макс.)

Високоговорители
• Брой вградени високоговорители: 2
• Високоговорители: Широколентови 
високоговорители за ниски и високи честоти

• Покритие на мрежите на високоговорителите: 
метал

Удобство
• прибираща се дръжка и колелца
• Тип устройство за зареждане: чекмедже
• Тип на дисплея: LCD дисплей с подсветка

Възможности за свързване
• Вход за микрофон - 2 бр.: ¼ инча (6,3 мм)
• MP3 Link: 3,5 мм стерео вход
• 3,5 мм жак за слушалки
• Вход/изход AUX
• USB: USB хост

Power
• Тип захранване: Вход за променлив ток
• Тип батерия: Литиева батерия (вградена)

Аксесоари
• Микрофон
• Кабели/свързване: захранващ кабел
• Други: Ръководство за потребителя, 
Ръководство за бърз старт

• Гаранция: Гаранционна карта

Размери
• Размери на изделието (ШxДxВ): 328 x 309 x 

464 мм
• Размери на пакета (ШxДxВ): 555 x 393 x 423 мм
• Тегло на изделието: 8,6 кг
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