
 

 

Philips
Hordozható 
hangszórórendszer

dokkolóegység iPod/iPhone-hoz

AZP6
Az ideális hangrendszer 

eseményekhez
Ez a Philips AZP6/12 hangszórórendszer hangszer- és teljesítmény-erősítőként is működik; iPod/iPhone-

dokkolót, CD lejátszót és kazettás magnót is tartalmaz. Praktikus mérete miatt hordozható, így tökéletes 

választás kisebb és közepes méretű eseményekhez, például szemináriumokhoz és még sok minden 

máshoz.

A tökéletes hangrendszer eseményekhez
• Hangszererősítőként is használható
• Két mikrofonbemenet külön hangerőszabályzóval
• Praktikus és hordozható, behúzható fogantyúval és kerekekkel
• Akkumulátoros
• Egy tartozék mikrofon

Élvezze a több forrásból érkező zenét
• Bármely iPod/iPhone készülék dokkolása, akár tokban is
• iPad-/táblagépállvány a tetszőleges tájolású megtekintéshez
• USB és Aux-in bemenet MP3 lejátszáshoz
• MP3-CD, CD és CD-R/RW lejátszás
• Kazettalejátszás és -felvétel

Erőteljes hang, amit hall és érez
• 60 W RMS maximális teljesítmény



 

AZP6/12
• A beépített hangszórók száma: 2
iPhone kompatibilitás
• Kompatibilitás:: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, 

iPhone 4, iPhone 4S

iPod kompatibilitás
• Kompatibilitás:: 1. generációs iPod nano, 2. 

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

Audiolejátszás
• Adathordozók lejátszása: CD, CD-R, CD-RW, 

MP3-CD, WMA-CD
• USB-lejátszási mód: lejátszás/szünet, gyorskeresés 

előre/visszafelé, következő/előző album keresés, 
következő/előző műsorszám keresése, ismétléses/
véletlen sorrendű/programozott

• Lemezlejátszási módok: lejátszás/szünet, 
gyorskeresés előre/visszafelé, következő/előző 
album keresés, következő/előző műsorszám 
keresése, ismétléses/véletlen sorrendű/
programozott

• Kazettalejátszási mód: lejátszás/szünet, 
gyorskeresés előre/visszafelé, felvétel

Hang
• Hangkiemelés: bass reflex rendszer, Dinamikus 

basszuskiemelés, Digitális hangzásszabályzás, 
visszhang

• Hangerőszabályzás: forgó
• Kimeneti teljesítmény: 60 W RMS (max.)

Hangszórók

• Hangsugárzók: Szélessávú mély- és magassugárzó
• Hangszórórácsokkal ellátott kidolgozás: fém

Kényelem
• behúzható fogantyú és kerekek
• Betöltő típusa: tálca
• Kijelző típusa: Háttér-világításos LCD kijelző

Csatlakoztathatóság
• 2 db mikrofonbemenet: ¼" (6,3 mm)
• MP3 Link: 3,5 mm-es sztereó vonalbemenet
• 3,5 mm-es fejhallgató-csatlakozó
• Aux-in/out
• USB-vel: USB gazdaport

Tápellátás
• Táplálás típusa: AC bemenet
• Akkumulátor típusa: Lítiumakkumulátor 

(beépített)

Tartozékok
• Mikrofon
• Vezetékek/csatlakozás: Hálózati tápkábel
• Egyéb: Felhasználói kézikönyv, Gyors üzembe 

helyezési útmutató
• Garancia: Garancialevél

Méretek
• Termék méretei (sz x mé x ma): 328 x 309 x 

464 mm
• Méret csomagolással együtt (Sz x Mé x Ma): 555 x 

393 x 423 mm
• Termék tömege: 8,6 kg
• Tömeg csomagolással együtt: 10,94 kg
•
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