
 

 

Philips
Przenośny zestaw 
głośników

Podstawka dokująca urządzeń iPod/

iPhone

AZP6
Idealny sprzęt nagłaśniający 

na każdą okazję
Zestaw głośników AZP6/12 firmy Philips może pełnić funkcję wzmacniacza do instrumentów i systemu 

PA. Jest wyposażony w podstawkę dokującą do urządzeń iPod/iPhone, odtwarzacz płyt CD i 

magnetofon. Dzięki niewielkim rozmiarom można go łatwo przenosić. Idealnie sprawdza się podczas 

małych i średnich imprez, np. seminariów naukowych.

Idealny sposób na nagłośnienie podczas rozmaitych wydarzeń
• Może służyć jako wzmacniacz do instrumentów
• Dwa wejścia mikrofonowe z oddzielną regulacją głośności
• Poręczny i przenośny dzięki wysuwanemu uchwytowi i kółkom
• Akumulator
• Jeden mikrofon w zestawie

Korzystaj z różnych źródeł muzyki
• Dokowanie dowolnego urządzenia iPod/iPhone, nawet w futerale
• Podstawka do iPada/tabletu z możliwością dowolnego ustawiania
• Złącze USB i AUX do odtwarzania muzyki w formacie MP3
• Odtwarzanie płyt MP3-CD, CD i CD-R/RW
• Odtwarzanie i nagrywanie kaset

Potężny dźwięk, który słyszysz i czujesz
• Maksymalna moc 60 W (RMS)



 

AZP6/12
• Waga wraz z opakowaniem: 10,94 kg
•

Zgodność z telefonami iPhone
• Zgodność z: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3G, iPhone 

4, iPhone 4S

Zgodność z odtwarzaczami iPod
• Zgodność z: iPod nano 1. generacji, iPod nano 2. 

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

Odtwarzanie dźwięku
• Odtwarzane nośniki: CD, CD-R, CD-RW, MP3-

CD, WMA-CD
• Tryb odtwarzania za pomocą złącza USB: 

odtwarzanie/wstrzymywanie, szybkie odtwarzanie 
do przodu/do tyłu, przeszukiwanie następnego/
poprzedniego albumu, wyszukiwanie następnej/
poprzedniej ścieżki, odtwarzanie wielokrotne/
losowe/zaprogramowane

• Tryby odtwarzania płyt: odtwarzanie/
wstrzymywanie, szybkie odtwarzanie do przodu/
do tyłu, przeszukiwanie następnego/poprzedniego 
albumu, wyszukiwanie następnej/poprzedniej 
ścieżki, odtwarzanie wielokrotne/losowe/
zaprogramowane

• Tryb odtwarzania kaset: odtwarzanie/
wstrzymywanie, szybkie odtwarzanie do przodu/
do tyłu, nagrywanie

Dźwięk
• Korekcja dźwięku: System Bass Reflex, 

Dynamiczne wzmocnienie basów, cyfrowa 
korekcja dźwięku, echo

• Regulator głośności: obrotowa
• Moc wyjściowa: Maksymalnie 60 W (RMS)

Głośniki
• Liczba wbudowanych głośników: 2
• Głośniki: Pełnozakresowe głośniki i głośniki 

wysokotonowe
• Wykończenie osłony głośnika: metal

Udogodnienia
• wysuwany uchwyt i kółka
• Sposób ładowania: szuflada
• Typ wyświetlacza: Wyświetlacz LCD z 

podświetleniem

Możliwości połączeń
• 2 wejścia mikrofonowe: 6,3 mm
• MP3 Link: Wejście liniowe stereo 3,5 mm
• Gniazdo słuchawek 3,5 mm
• Wejście/wyjście AUX
• USB: Host USB

Moc
• Rodzaj zasilania: Wejście AC
• Rodzaj baterii/akumulatora: Akumulator litowy 

(wbudowany)

Akcesoria
• Mikrofon
• Przewody/podłączenie: przewód zasilający
• Inne: Instrukcja obsługi, Skrócona instrukcja 

obsługi
• Gwarancja: Broszura gwarancyjna

Wymiary
• Wymiary produktu (S x G x W): 

328 x 309 x 464 mm
• Wymiary opakowania (S x G x W): 

555 x 393 x 423 mm
• Waga produktu: 8,6 kg
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