
 

 

Philips
Pārvietojama skaļruņu 
sistēma

• iPod/iPhone dokstacija

AZP6
Perfekta skaņas sistēma 

jūsu pasākumam
Šī Philips AZP6/12 skaļruņu sistēma darbojas kā mūzikas instrumentu pastiprinātājs un jaudas 

pastiprinātājs, tajā ietverta iPod/iPhone dokstacija, CD atskaņotājs un kasešu magnetofons. Tās 

parocīgais izmērs ļauj to ērti pārvietot, padarot šos skaļruņus par ideāli piemērotiem nelieliem un vidēja 

lieluma pasākumiem, piemēram, semināriem, un citām aktivitātēm.

Perfekts skaņas risinājums pasākumiem
• Darbojas kā mūzikas instrumentu pastiprinātājs
• Divas mikrofona ieejas ar atsevišķu skaļuma vadīklu
• Parocīga un pārvietojama sistēma ar ievelkamu rokturi un ritentiņiem
• Atkārtoti uzlādējama baterija
• Iekļauts viens mikrofons

Izbaudiet mūziku no vairākiem avotiem
• Ievietojiet dokstacijā jebkuru iPod/iPhone, pat ar ietvaru
• iPad/planšetdatora statīvs skatīšanai jebkurā novietojumā
• USB un Aux ieeja MP3 mūzikas atskaņošanai
• Atskaņojiet MP3-CD, CD un CD-R/RW
• Kasešu atskaņošana un ierakstīšana

Spēcīga skaņa, ko varat sadzirdēt un sajust
• 60 W RMS maksimālā jauda



 

AZP6/12
• Iebūvēto skaļruņu skaits: 2 •
iPhone saderība
• Saderīgs ar: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, 

iPhone 4, iPhone 4S

iPod saderība
• Saderīgs ar: iPod nano (1. paaudze), iPod nano 

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

Audio atskaņošana
• Atskaņošanas datu nesēji: CD, CD-R, CD-RW, 

MP3-CD, WMA-CD
• USB atskaņošanas režīms: atskaņot/pauzēt, ātri 

patīt uz priekšu/atpakaļ, nākamā/iepriekšējā albuma 
meklēšana, nākamā/iepriekšējā celiņa meklēšana, 
atkārtot/jauktā secībā/programmu

• Disku atskaņošanas režīmi: atskaņot/pauzēt, ātri 
patīt uz priekšu/atpakaļ, nākamā/iepriekšējā albuma 
meklēšana, nākamā/iepriekšējā celiņa meklēšana, 
atkārtot/jauktā secībā/programmu

• Kasešu atskaņošanas režīms: atskaņot/pauzēt, ātri 
patīt uz priekšu/atpakaļ, ierakstīt

Skaņa
• Skaņas pastiprinājums: zemfrekvences skaņas 

atstarošanas sistēma, Dinam. zemfrekv. skaņas 
pastipr., digitālā skaņas kontrole, atbalss

• Skaļuma vadība: rotācijas
• Izejas jauda: 60 W RMS (maks.)

Skaļruņi

• Skaļruņi: Pilna diapazona zemfrekvenču un 
augstfrekvenču skaļruņi

• Skaļruņa režģa apdare: metāls

Lietošanas komforts
• ievelkams rokturis un ritentiņi
• Ielādētāja tips: nodalījums
• Displeja tips: LCD displejs ar aizmugurgaismojumu

Savienojamība
• 2 mikrofona ieejas: ¼ colla (6,3 mm)
• MP3 saite: 3,5 mm stereo līnijas ieeja
• 3,5 mm austiņu ligzda
• Aux ieeja/izeja
• USB: USB resurss

Strāvas padeve
• Enerģijas veids: AC ievade
• Baterijas tips: Litija baterija (iebūvēta)

Piederumi
• Mikrofons
• Kabeļi/savienojums: strāvas vads
• Citi: Lietotāja rokasgrāmata, Īsa lietošanas 

pamācība
• Garantija: Garantijas brošūra

Izmēri
• Izstrādājuma izmēri (P x A x G): 328 x 309 x 

464 mm
• Iesaiņojuma izmēri (PxAxG): 555 x 393 x 423 mm
• Produkta svars: 8,6 kg
• Svars (ieskaitot iesaiņojumu): 10,94 kg
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