
 

 

Philips
Přenosný reproduktorový 
systém

Dok pro iPod/iPhone

AZP6
Ideální zvukový systém 

pro vaši příležitost
Tento systém reproduktorů Philips AZP6/12 funguje jako zesilovač nástrojů a zařízení PA. Je vybaven 

dokem pro iPod/iPhone, přehrávačem CD disků a kazetovým magnetofonem. Díky své praktické 

velikosti je přenosný a dokonale se hodí pro malé až středně velké události, jako jsou například semináře 

a další akce.

Dokonalé řešení zvuku pro různé události
• Funguje jako zesilovač nástrojů
• Dva vstupy pro mikrofon s vyhrazeným ovládáním hlasitosti
• Praktický a přenosný se zatahovací rukojetí a kolečky
• Nabíjecí baterie
• Jeden mikrofon přiložen

Užijte si oblíbenou hudbu z různých zdrojů
• iPod/iPhone lze dokovat i v pouzdru
• Stojan na iPad nebo tablet pro zobrazení s jakoukoli orientací
• USB a aux-in pro přehrávání hudby MP3
• Přehrávání ve formátech MP3-CD, CD a CD-R/RW
• Přehrávání a nahrávání kazet

Silný zvuk, který uslyšíte a ucítíte
• Maximální výkon RMS 60 W



 

AZP6/12
• Reproduktory: Širokopásmový basový a výškový •
Kompatibilita se zařízením iPhone
• Kompatibilní se: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, 

iPhone 4, iPhone 4S

Kompatibilita se iPodem
• Kompatibilní se: iPod nano 1. generace, iPod nano 

2. generace, iPod nano 3. generace, iPod nano 
4. generace, iPod nano 5. generace, iPod nano 
6. generace, iPod touch, iPod touch 2. generace, 
iPod touch 3. generace, iPod touch 4. generace

Přehrávání zvuku
• Média pro přehrávání: CD, CD-R, CD-RW, MP3-

CD, WMA-CD
• Režim přehrávání USB: přehrávání/pauza, rychlý 

posun vpřed/zpět, vyhledávání dalšího/předchozího 
alba, vyhledávání další/předchozí stopy, opakování / 
náhodný výběr / program

• Režimy přehrávání disků: přehrávání/pauza, rychlý 
posun vpřed/zpět, vyhledávání dalšího/předchozího 
alba, vyhledávání další/předchozí stopy, opakování / 
náhodný výběr / program

• Režim přehrávání kazety: přehrávání/pauza, rychlý 
posun vpřed/zpět, Nahrávání

Zvuk
• Vylepšení zvuku: systém bass reflex, Dynamic Bass 

Boost, digitální nastavení zvuku DSC, ozvěna
• Ovládání hlasitosti: otočný
• Výstupní výkon: 60 W RMS (max.)

Reproduktory
• Počet vestavěných reproduktorů: 2

reproduktor
• Provedení mřížky reproduktorů: kov

Pohodlí
• zatahovací rukojeť a kolečka: Ano
• Typ zavádění: zásuvka
• Typ obrazovky: LCD displej s podsvícením

Možnosti připojení
• Vstup pro mikrofon x 2: ¼ palce (6,3 mm)
• Připojení MP3 Link: Stereofonní linkový vstup 

3,5 mm
• 3,5mm konektor sluchátek: Ano
• Aux-in/out: Ano
• USB: Port USB

Spotřeba
• Typ zdroje: Vstup AC
• Typ baterie: Lithiová baterie (vestavěná)

Příslušenství
• Mikrofon: Ano
• Kabely/konektory: napájecí kabel
• Jiné: Uživatelská příručka, Stručný návod 

k rychlému použití
• Záruka: Záruční list

Rozměry
• Rozměry výrobku (Š x H x V): 

328 x 309 x 464 mm
• Rozměry balení (Š x H x V): 555 x 393 x 423 mm
• Hmotnost výrobku: 8,6 kg
• Hmotnost včetně balení: 10,94 kg
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