
 

 

Philips
Draagbaar 
luidsprekersysteem

Dock voor iPod/iPhone

AZP6
Het ideale geluidssysteem 

voor elk evenement
Dit Philips AZP6/12-luidsprekersysteem werkt als een instrumentenversterker en PA, en beschikt over 

een dock voor de iPod/iPhone, een CD-speler en een cassetterecorder. Dankzij het handige formaat 

is het systeem draagbaar en perfect geschikt voor kleine tot middelgrote evenementen, zoals seminars.

De perfecte geluidsoplossing voor elk evenement
• Werkt net als een instrumentenversterker
• Twee microfooningangen met speciale volumeregeling
• Handig en draagbaar met intrekbare handgreep en wielen
• Oplaadbare batterij
• Inclusief één microfoon

Geniet van uw muziek vanaf verschillende bronnen
• Plaats elke iPod/iPhone, zelfs in zijn hoesje
• Houder voor iPad/tablet voor weergeven in alle richtingen
• USB- en AUX-ingang voor het afspelen van MP3-muziek
• (MP3-)CD's en CD-R/RW's afspelen
• Afspelen van en opnemen op cassette

Krachtig geluid dat u hoort en voelt
• Maximaal vermogen van 60 W RMS
• Digital Sound Control voor optimale muziekstijlinstellingen



 

AZP6/12
• Aantal ingebouwde luidsprekers: 2
Compatibiliteit iPhone
• Compatibel met: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, 

iPhone 4, iPhone 4S

Compatibiliteit iPod
• Compatibel met: iPod nano 1e generatie, iPod 

nano 2e generatie, iPod nano 3e generatie, iPod 
nano 4e generatie, iPod nano 5e generatie, iPod 
nano 6e generatie, iPod touch, iPod touch 2e 
generatie, iPod touch 3e generatie, iPod touch 4e 
generatie

Audioweergave
• Media afspelen: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, 

WMA-CD
• Afspeelmodus USB: Spelen/pauze, Snel vooruit-/

achteruitspoelen, Volgende/vorige album zoeken, 
Volgende/vorige nummer zoeken, Herhalen/
shuffle/programmeren

• Discafspeelmodi: Spelen/pauze, Snel vooruit-/
achteruitspoelen, Volgende/vorige album zoeken, 
Volgende/vorige nummer zoeken, Herhalen/
shuffle/programmeren

• Afspeelmodus cassettes: Spelen/pauze, Snel 
vooruit-/achteruitspoelen, opnemen

Geluid
• Geluidsverbetering: Bass Reflex-systeem, Dynamic 

Bass Boost, Digital Sound Control, echo
• Volumeregeling: Roterend
• Uitgangsvermogen: 60 W RMS (max.)

Luidsprekers

• Luidsprekers: Full range woofer en tweeter
• Afwerking speakerfrontjes: metaal

Comfort
• intrekbare handgreep en wielen
• Ladertype: Lade
• Schermtype: LCD-scherm met 

achtergrondverlichting

Connectiviteit
• 2 microfooningangen: ¼ inch (6,3 mm)
• MP3 Link: 3,5 mm stereo lijningangkabel
• Hoofdtelefoonaansluiting van 3,5 mm
• AUX-ingang/-uitgang
• USB: USB-poort

Vermogen
• Voedingstype: AC-ingang
• Batterijtype: Lithiumbatterij (ingebouwd)

Accessoires
• Microfoon
• Kabels/aansluitingen: Netsnoer
• Overig: Gebruiksaanwijzing, Snelstartgids
• Garantie: Garantiekaart

Afmetingen
• Productafmetingen (b x d x h): 328 x 309 x 464 mm
• Afmetingen verpakking (b x d x h): 555 x 393 x 423 

mm
• Gewicht van het product: 8,6 kg
• Gewicht (incl. verpakking): 10,94 kg
•
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