
 

 

Philips
Sistema de altifalantes 
portátil

Base para iPod/iPhone

AZP6
O sistema de som ideal 

para seu evento
Este sistema de altifalantes Philips AZP6/12 funciona como um amplificador de instrumentos e PA, 
dispõe de uma base de iPod/iPhone, leitor de CD e gravador de cassetes. O seu tamanho prático 
torna-o portátil - perfeito para eventos pequenos a médios, como seminários e muito mais.

A solução de som perfeita para eventos
• Funciona como amplificador de instrumentos
• Duas entradas de microfone com controlo do volume dedicado
• Prático e portátil com pega retráctil e rodas
• Pilha recarregável
• Um microfone incluído

Desfrute da sua música a partir de diferentes fontes
• Coloque qualquer iPod/iPhone na base, mesmo dentro do estojo
• Suporte para iPad/de mesa para visualização em qualquer orientação
• USB e entrada auxiliar para reprodução de música em MP3
• Reproduz MP3-CD, CD e CD-R/RW
• Reprodução e gravação de cassetes

Som potente para ouvir e sentir
• Potência máxima de 60 W RMS
• Controlo de Som Digital para definições optimizadas de estilos musicais



 

AZP6/12
• N.º de altifalantes incorporados: 2 •
Compatibilidade com iPhone
• Compatível com: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, 

iPhone 4, iPhone 4S

Compatível com iPod
• Compatível com: iPod nano de 1.ª geração, iPod 

nano de 2.ª geração, iPod nano de 3.ª geração, iPod 
nano de 4.ª geração, iPod nano de 5.ª geração, iPod 
nano de 6.ª geração, iPod touch, iPod touch de 2.ª 
geração, iPod touch de 3.ª geração, iPod touch de 
4.ª geração

Reprodução de áudio
• Suporte de reprodução: CD, CD-R, CD-RW, CD 

MP3, CD WMA
• Modo de reprodução para USB: reprodução/pausa, 

avanço/retrocesso rápido, procurar o álbum 
seguinte/anterior, procurar a faixa seguinte/
anterior, repetição/aleatório/programa

• Modos de reprodução de discos: reprodução/
pausa, avanço/retrocesso rápido, procurar o álbum 
seguinte/anterior, procurar a faixa seguinte/
anterior, repetição/aleatório/programa

• Modo de reprodução para cassetes: reprodução/
pausa, avanço/retrocesso rápido, gravar

Som
• Melhoramento do som: Sistema Bass Reflex, 

Dynamic Bass Boost, controlo de som digital, eco
• Controlo do volume: rotativo
• Potência de saída: 60 W RMS (máx.)

Altifalantes

• Altifalantes: Woofer e tweeter de gama total
• Acabamento da grelha do altifalante: metal

Funcionalidades
• pega retráctil e rodas
• Tipo de carregador: gaveta
• Tipo de visor: Visor LCD com retroiluminação

Conectividade
• 2 entradas para microfone: 6,3 mm (¼ pol.)
• Ligação MP3: Entrada de linha estéreo 3,5 mm
• Ficha dos auscultadores de 3,5 mm
• Entrada/saída auxiliar
• USB: Anfitrião USB

Alimentação
• Tipo de alimentação: Entrada de CA
• Tipo de pilhas: Bateria de lítio (integrada)

Acessórios
• Microfone
• Cabos/ligação: cabo de alimentação
• Outros: Manual do utilizador, Manual de início 

rápido
• Garantia: Folheto de garantia

Dimensões
• Dimensões do produto (LxPxA): 328 x 309 x 

464 mm
• Dimensões da embalagem (LxPxA): 555 x 393 x 

423 mm
• Peso do produto: 8,6 kg
• Peso incl. embalagem: 10,94 kg
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