
 

 

Philips
Sistem de boxe portabil

Staţie de andocare pentru iPod/iPhone

AZP6
Sistemul audio ideal pentru 

evenimentul dvs.
Acest sistem de boxe Philips AZP6/12 funcţionează ca un amplificator de instrumente şi PA, are 
o staţie de andocare pentru iPod/iPhone, CD player şi casetofon recorder. Dimensiunea comodă 
îl face portabil - perfect pentru evenimente mici sau medii precum seminare şi multe altele.

Soluţia audio perfectă pentru evenimente
• Funcţionează ca un amplificator de instrumente
• Două intrări pentru microfon cu control de volum dedicat
• Comod și portabil cu mâner și roţi retractabile
• Baterie reîncărcabilă
• Un microfon inclus

Savuraţi muzica din diverse surse
• Conectaţi orice iPod/iPhone, chiar și în carcasă
• Suport iPad/ Tablet pentru vizionarea în orice orientare
• USB și aux-in pentru redarea pieselor MP3
• Redare MP3-CD, CD și CD-R/RW
• Redare și înregistrare casetă

Un sunet de calitate, puternic și fără distorsiuni
• Putere maximă de 60W RMS
• Oferă setări optimizate, în funcţie de stilul de muzică



 

AZP6/12
• Greutate cu ambalaj inclus: 10,94 kg
•

Compatibilitate iPhone
• Compatibil cu: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, 

iPhone 4, iPhone 4S

Compatibilitate iPod
• Compatibil cu: iPod Nano prima generaţie, iPod 

Nano a 2-a generaţie, iPod Nano a 3-a generaţie, 
iPod Nano a 4-a generaţie, iPod nano a 5-a 
generaţie, iPod nano a 6-a generaţie, iPod touch, 
iPod touch a 2-a generaţie, iPod touch a 3-a 
generaţie, iPod touch a 4-a generaţie

Redare audio
• Medii de redare: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, 

WMA-CD
• Mod de redare USB: redare/pauză, derulare rapidă 

înainte/înapoi, căutare album următor/anterior, 
căutare melodie următoare/anterioară, repetare/
redare aleatorie/programare

• Moduri redare disc: redare/pauză, derulare rapidă 
înainte/înapoi, căutare album următor/anterior, 
căutare melodie următoare/anterioară, repetare/
redare aleatorie/programare

• Mod de redare casetă: redare/pauză, derulare 
rapidă înainte/înapoi, Înregistrare

Sunet
• Caracteristici superioare sunet: Sistem Bass reflex, 

Dynamic Bass Boost, digital sound control, ecou
• Controlul volumului: rotativ
• Putere de ieșire: 60W RMS (max)

Difuzoare
• Nr. de boxe încorporate: 2
• Boxe: Woofer și tweeter gamă completă
• Finisaj grilă boxă: metalic

Confort
• mâner și roţi retractabile
• Tip încărcător: tavă
• Tip ecran: Ecran LCD cu lumină de fundal

Conectivitate
• Intrare microfon x 2: ¼ inch (6,3 mm)
• Legătură MP3: Intrare cu jack stereo de 3,5 mm
• Mufă pentru căști de 3,5 mm
• Intrare/ieșire auxiliară
• USB: Port USB

Alimentare
• Tip alimentare: Intrare CA
• Tip baterie: Baterie cu litiu (încorporată)

Accesorii
• Microfon
• Cabluri/conexiune: cablu de alimentare
• Altele: Manual de utilizare, Ghid de iniţiere rapidă
• Garanţie: Certificat de garanţie

Dimensiuni
• Dimensiuni produs (lxAxÎ): 328 x 309 x 464 mm
• Dimensiunile ambalajului (L x A x Î): 555 x 393 x 

423 mm
• Greutate produs: 8,6 kg
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