
 

 

„Philips“
Nešiojama garsiakalbių 
sistema

„iPod/iPhone“ jungtis

AZP6
Geriausia garso sistema 

jūsų šventei
Ši „Philips“ AZP6/12 garsiakalbių sistema veikia kaip instrumentų stiprintuvas ir PA, „iPod“ / 
„iPhone“ prijungimo stotelė, CD grotuvas ir įrašomasis garso kasečių grotuvas. Patogus dydis, todėl 
galima nešiotis – puikiai tinka mažiems ir vidutiniams renginiams, pavyzdžiui, seminarams ir ne tik.

Tobulas garso sprendimas įvykiams
• Veikia kaip instrumentų stiprintuvas
• Dvi mikrofonų įvestys su atskiru garsumo valdikliu
• Patogus ir mobilus, su įtraukiama rankena ir ratukais
• Įkraunama baterija
• Pridedamas vienas mikrofonas

Mėgaukitės muzika iš kelių šaltinių
• Prijunkite „iPod/iPhone“ net jei jie yra dėkle
• „iPad“/ planšetinio kompiuterio stovas – žiūrėjimas bet kokioje padėtyje
• USB ir pagalbinė įvestys MP3 muzikai atkurti
• Leiskite MP3-CD, CD ir CD-R/RW\
• Kasetės atkūrimas ir įrašymas

Galite išgirsti ir pajausti galingą garsą
• 60 W RMS maksimali galia
• Skaitmeninis garso valdymas optimaliam muzikos stiliaus nustatymui



 

AZP6/12
• Integruotų garsiakalbių skaičius: 2 •
„iPhone” suderinamumas
• Suderinama su: „iPhone”, „iPhone” 3G, „iPhone” 

3GS, „iPhone” 4, „iPhone” 4S

„iPod“ suderinamumas
• Suderinama su: „iPod nano” (1-oji karta), „iPod 

nano” (2-oji karta), „iPod nano” (3-oji karta), „iPod 
nano” (4-oji karta), „iPod nano” (5-oji karta), „iPod 
nano” (6-oji karta), „iPod Touch“, „iPod touch” (2-
oji karta), „iPod touch” (3-ioji karta), „iPod Touch“ 
(4-oji karta)

Garso atkūrimas
• Atkuriama medija: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, 

WMA-CD
• USB atkūrimo režimas: Groti/sustabdyti, Greitai 

pirmyn / atgal, kito/ ankstesnio albumo paieška, 
Kito / ankstesnio takelio paieška, pakartoti/groti 
atsitiktine tvarka/programuoti

• Diskų atkūrimo režimai: Groti/sustabdyti, Greitai 
pirmyn / atgal, kito/ ankstesnio albumo paieška, 
Kito / ankstesnio takelio paieška, pakartoti/groti 
atsitiktine tvarka/programuoti

• Kasetės atkūrimo režimas: Groti/sustabdyti, 
Greitai pirmyn / atgal, Įrašyti

Garsas
• Garsumo gerinimas: „Bass Reflex“ sistema, 

Dinaminis žemųjų dažnių stiprinimas, Skaitmeninio 
garso valdymas, aidas

• Garsumo reguliatorius: sukamas
• Išvesties galia: 60 W RMS (maks.)

Garsiakalbiai

• Garsiakalbiai: Viso diapazono žemųjų dažnių ir 
aukštųjų dažnių garsiakalbis

• Garsiakalbių grotelių apdaila: Metalinė

Patogumas
• įtraukiama rankena ir ratukai
• Įdėjimo būdas: Dėklas
• Ekrano tipas: LCD ekranas su apšvietimu

Prijungimo galimybė
• 2 mikrofono įvestys: ¼ in (6,3 mm)
• MP3 sąsaja: 3,5 mm stereofoninio garso linijinė 
įvestis

• 3,5 mm ausinių lizdas
• AUX įvestis / išvestis
• USB: USB jungtis

Maitinimas
• Maitinimo tipas: AC įvestis
• Baterijos tipas: Ličio baterija (integruota)

Priedai
• Mikrofonas
• Laidai / jungtys: Maitinimo laidas
• Kita: Vartotojo vadovas, Greitos pradžios vadovas
• Garantija: Garantijos lapelis

Matmenys
• Gaminio matmenys (P x A x G): 328 x 309 x 

464 mm
• Pakuotės matmenys (P x G x A): 555 x 393 x 423 

mm
• Gaminio svoris: 8,6 kg
• Svoris su pakuote: 10,94 kg
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