
 

 

Philips
Kannettava 
kaiutinjärjestelmä

iPod/iPhone-telakka

AZP6
Täydellinen äänentoistojärjestelmä 

tapahtumiisi
Philipsin AZP6/12-kaiutinjärjestelmä toimii laitevahvistimena ja kuuluttimena. Siinä on 
iPod/iPhone-telakka, CD-soitin ja kasettinauhuri. Pienikokoinen laite on kannettava ja sopii 
siten erityisen hyvin esimerkiksi pieniin ja keskikokoisiin tapahtumiin, kuten seminaareihin.

Täydellinen äänentoistoratkaisu tapahtumiin
• Toimii laitevahvistimena
• Kaksi mikrofoniliitäntää, joissa erillinen äänenvoimakkuuden säätö
• Kätevä ja kannettava, sisäänvedettävä kahva ja pyörät
• Ladattava akku
• Mukana yksi mikrofoni

Nauti musiikista eri lähteistä
• Telakoi mikä tahansa iPod/iPhone, jopa kotelossaan
• iPad/Tablet-teline missä tahansa suunnassa katseluun
• USB ja aux-in MP3-musiikin toistoon
• Toista: MP3-CD, CD ja CD-R/RW
• Kasetin toisto ja tallennus

Voimakas ääni, jonka kuulee ja tuntee
• Enimmäisteho 60 W RMS
• Digitaalinen äänensäätö musiikkityylin mukaan



 

AZP6/12
• Paino pakattuna: 10,94 kg
•

iPhone-yhteensopivuus
• Yhteensopiva: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, 

iPhone 4, iPhone 4S

iPod-yhteensopivuus
• Yhteensopiva: iPod nano, 1. sukupolvi, iPod nano, 

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

Äänen toisto
• Toistomuodot: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, 

WMA-CD
• USB-toistotila: toisto/tauko, pikahaku eteen/

taaksepäin, seuraavan/edellisen albumin haku, 
seuraavan/edellisen kappaleen haku, jatkuva toisto/
sat.toisto/ohjelmointi

• Levytoistotilat: toisto/tauko, pikahaku eteen/
taaksepäin, seuraavan/edellisen albumin haku, 
seuraavan/edellisen kappaleen haku, jatkuva toisto/
sat.toisto/ohjelmointi

• Kasetin toistotila: toisto/tauko, pikahaku eteen/
taaksepäin, tallennus

Ääni
• Äänenparannus: bassorefleksijärjestelmä, Dynamic 

Bass Boost -bassotehostus, digitaalinen äänensäätö, 
kaiku

• Äänenvoimakkuuden säätö: kierrettävä
• Lähtöteho: 60 W RMS (enint.)

Kaiuttimet
• Sisäisten kaiuttimien määrä: 2
• Kaiuttimet: Koko äänialueen basso- ja 

diskanttikaiuttimet
• Kaiutinritilöiden viimeistely: metalli

Käyttömukavuus
• sisäänvedettävä kahva ja pyörät
• Lataajan malli: kelkka
• Näyttötyyppi: LCD-näyttö, jossa taustavalo

Liitännät
• Mikrofoniliitäntä x 2: ¼ tuumaa (6,3 mm)
• MP3 Link: 3,5 mm:n linjatulo (stereo)
• 3,5 mm:n kuulokeliitin
• Aux-in/out
• USB-: USB Host -liitäntä

Virta
• Virtatyyppi: AC-tulo
• Akun/pariston tyyppi: Litiumakku (kiinteä)

Lisätarvikkeet
• Mikrofoni
• Kaapelit/liitäntä: virtajohto
• Muuta: Käyttöopas, Pikaopas
• Takuu: Takuuvihko

Mitat
• Tuotteen mitat (LxSxK): 328 x 309 x 464 mm
• Pakkauksen mitat (LxSxK): 555 x 393 x 423 mm
• Laitteen paino: 8,6 kg
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