
 

 

Philips
Bærbart høyttalersystem

Dokkingstasjon for iPod/iPhone

AZP6
Lydsystemet som passer perfekt 

til begivenheter
Dette Philips AZP6/12-høyttalersystemet fungerer som en instrumentforsterker og PA med 
iPod-/iPhone-dokk, CD-spiller og kassettopptaker. Den praktiske størrelsen gjør at den er 
bærbar – perfekt for små til middels store begivenheter som seminarer og mye mer.

Den perfekte lydløsningen for begivenheter
• Fungerer som instrumentforsterker
• To mikrofoninnganger med dedikert volumkontroll
• Praktisk og bærbar med innskyvbart håndtak og hjul
• Oppladbart batteri
• Én mikrofon inkludert

Nyt musikk fra ulike kilder
• Dokking av iPod/iPhone, til og med når den er i etuiet
• iPad-/nettbrettstativ for visning i alle retninger
• USB- og AUX-inngang for avspilling av MP3-musikk
• Spill MP3-CD, CD og CD-R/RW
• Kassettavspilling og opptak

Kraftig lyd du både hører og føler
• 60 W RMS maksimal effekt
• Digital lydkontroll for optimale musikkstilinnstillinger



 

AZP6/12
• Vekt, inkl. emballasje: 10,94 kg
•

iPhone-kompatibilitet
• Kompatibel med: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, 

iPhone 4, iPhone 4S

iPod-kompatibilitet
• Kompatibel med: Førstegenerasjons iPod nano, 

Andregenerasjons iPod nano, Tredjegenerasjons 
iPod nano, Fjerdegenerasjons iPod nano, 
Femtegenerasjons iPod nano, Sjettegenerasjons 
iPod nano, iPod touch, Andregenerasjons iPod 
touch, Tredjegenerasjons iPod touch, 
Fjerdegenerasjons iPod touch

Lydavspilling
• Avspillingsmedier: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, 

WMA-CD
• USB-avspillingsmodus: play/pause, hurtig forover/

bakover, neste/forrige, albumsøk, neste/forrige, 
sporsøk, gjenta/shuffle/program

• Modi for plateavspilling: play/pause, hurtig forover/
bakover, neste/forrige, albumsøk, neste/forrige, 
sporsøk, gjenta/shuffle/program

• Modus for avspilling fra kassett: play/pause, hurtig 
forover/bakover, spill inn

Lyd
• Lydforbedring: bassreflekssystem, dynamisk 

bassforsterking (DBB), digital lydkontroll, ekko
• Volumkontroll: roterende
• Utgangseffekt: 60 W RMS (maks.)

Høyttalere
• Antall innebygde høyttalere: 2
• Høyttalere: Fulltonewoofer og diskanthøyttaler
• Høyttalergrillutførelse: metall

Anvendelighet
• innskyvbart håndtak og hjul
• Plateilegg: skuff
• Skjermtype: LCD-skjerm med bakbelysning

Tilkoblingsmuligheter
• 2 mikrofoninnganger: ¼ tommer (6,3 mm)
• MP3-kobling: 3,5 mm stereolinjeinngang
• 3,5 mm hodetelefonkontakt
• AUX-inngang/utgang
• USB: USB-vert

Drift
• Strømtype: AC-inngang
• Batteritype: Litiumbatteri (innebygd)

Tilbehør
• Mikrofon
• Kabler/tilkobling: nettledning
• Andre: Brukerhåndbok, Hurtigstart-guide
• Garanti: Garantihefte

Mål
• Produktmål (BxDxH): 328 x 309 x 464 mm
• Mål, emballasje (B x D x H): 555 x 393 x 423 mm
• Produktvekt: 8,6 kg
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