
 

 

Philips
Kaasaskantavad kõlarid

iPodi/iPhone'i dokk

AZP6
Ideaalne helisüsteem 

igale üritusele
See Philipsi kõlarisüsteem AZP6/12 toimib instrumentaal- ja võimsusvõimendina, sellel on iPodi/iPhone'i 

dokk, CD-mängija ja kassettmagnetofon. Tänu käepärasele suurusele saab seda mugavalt kaasas kanda, 

mistõttu sobib see kaasa võtmiseks väikestele ja keskmise suurusega üritustele, nt seminarid.

Täiuslik helilahendus sündmustele
• Töötab instrumendivõimendina
• Kaks eraldi helitugevuse nupuga mikrofonisisendit
• Käepärane ja kaasaskantav, peidetava käepideme ja ratastega
• Laetav aku
• Kaasas üks mikrofon

Nautige muusikat mitmest allikast
• Võite dokkida kõiki iPode/iPhone'e, ka korpuses olevaid
• iPadi/tahvelarvuti tugi igas paigutuses vaatamiseks
• USB- ja aux-sisend MP3-vormingus muusika taasesituseks
• Esitage MP3-CD-sid, CD-sid ja CD-RW-sid
• Kasseti mängimine ja lindistamine

Võimas heli, mida kuulete ja tunnete
• 60 W RMS max võimsus
• Digitaalne helijuhtimine optimaalsete muusikastiilide seadete valimiseks



 

AZP6/12
• Kaal (koos pakendiga): 10,94 kg
•

Ühilduvus iPhone'iga
• Ühilduv seadmetega: iPhone, iPhone 3G, iPhone 

3GS, iPhone 4, iPhone 4S

Ühilduvus iPodiga
• Ühilduv seadmetega: iPod nano (1. põlvkond), iPod 

nano (2. põlvkond), iPod nano (3. põlvkond), iPod 
nano (4. põlvkond), iPod nano (5. põlvkond), iPod 
nano (6. põlvkond), iPod touch, iPod touch (2. 
põlvkond), iPod touch (3. põlvkond), iPod touch (4. 
põlvkond)

Heliesitus
• Esitatav andmekandja: CD, CD-R, CD-RW, MP3-

CD, WMA-CD
• USB taasesitusrežiim: Esitamine/peatamine, Edasi- 

ja tagasikerimine, Järgmisele/eelmisele albumile 
liikumine, Järgmisele/eelmisele muusikapalale 
liikumine, Kordus/juhuesitus/programmeerimine

• Plaatide esitusrežiimid: Esitamine/peatamine, Edasi- 
ja tagasikerimine, Järgmisele/eelmisele albumile 
liikumine, Järgmisele/eelmisele muusikapalale 
liikumine, Kordus/juhuesitus/programmeerimine

• Kasseti taasesitusrežiim: Esitamine/peatamine, 
Edasi- ja tagasikerimine, Lindistamine

Heli
• Heli täiustused: Bassipeegelduse süsteem, 

Dünaamiline bassivõimendi, Digitaalne 
helijuhtimine, kaja

• Helitugevuse regulaator: Pööratav nupp
• Väljundvõimsus: 60 W RMS (max)

Kõlarid
• Sisseehitatud kõlarite arv: 2
• Kõlarid: Täieulatuslik basskõlar ja 

kõrgsageduskõlar
• Kõlarikatte viimistlus: metall

Mugavus
• peidetav käepide ja rattad
• Laadija tüüp: Alus
• Ekraani tüüp: Taustvalgustusega LCD-ekraan

Ühenduvus
• Mikrofoni sisend x 2: 1/4 tolli (6,3 mm)
• MP3 Link: 3,5 mm stereosisend
• 3,5 mm kõrvaklapipistik
• Aux-sisend/väljund
• USB: USB host

Võimsus
• Toite tüüp: Vahelduvvoolusisend
• Aku tüüp: Liitiumaku (sisseehitatud)

Tarvikud
• Mikrofon
• Kaablid/ühendused: Toitejuhe
• Muu: Kasutusjuhend, Kiirjuhend
• Garantii: Garantiileht

Mõõtmed
• Toote mõõtmed (L x S x K): 328 x 309 x 464 

mm mm
• Pakendi mõõtmed (L x S x K): 555 x 393 x 423 mm
• Toote kaal: 8,6 kg
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