
 

 

Philips
Systém prenosných 
reproduktorov

Dok pre zariadenia iPod/iPhone

AZP6
Ideálny zvukový systém 

pre vaše akcie
Systém reproduktorov Philips AZP6/12 funguje ako zosilňovač hudobných nástrojov a zosilňovač 

výkonu, obsahuje dokovaciu stanicu pre zariadenie iPod/iPhone, prehrávač diskov CD a kazetový 

magnetofón. Vďaka kompaktným rozmerom je prenosný a ideálny pre malé aj stredne veľké akcie, ako 

sú napríklad semináre, ale aj na ďalšie príležitosti.

Dokonalý zvukový systém pre vaše akcie
• Funguje ako zosilňovač hudobných nástrojov
• Dva vstupy mikrofónov s vlastným ovládaním hlasitosti
• Praktický a prenosný vďaka vysúvacej rukoväti a kolieskam
• Nabíjateľná batéria
• Jeden mikrofón súčasťou balenia

Užite si hudbu z iného zdroja
• Dokovanie ľubovoľného zariadenia iPod/iPhone aj v jeho puzdre
• Stojan na zariadenie iPad/tablet na sledovanie z akéhokoľvek uhla
• Vstupy USB a AUX na prehrávanie hudby vo formáte MP3
• Prehrajte MP3-CD, CD a CD-R/RW
• Prehrávanie a záznam na kazety

Výkonný zvuk, ktorý možno počuť i cítiť
• Maximálny výkon 60 W RMS



 

AZP6/12
• Výstupný výkon: 60 W RMS (max.) • Hmotnosť vrátane balenia: 10,94 kg
•

Kompatibilita s iPhone
• Kompatibilné s: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, 

iPhone 4, iPhone 4S

Kompatibilita s iPod
• Kompatibilné s: iPod nano 1. generácie, iPod nano 

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

Prehrávanie zvuku
• Prehrávané médiá: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, 

WMA-CD
• Režim prehrávania z USB: prehrávanie/

pozastavenie, rýchlo dopredu/dozadu, 
vyhľadávanie ďalší/predchádz. album, vyhľadávanie 
ďalšej/predchádz. skladby, opakovať/náhodne/
program

• Režimy prehrávania disku: prehrávanie/
pozastavenie, rýchlo dopredu/dozadu, 
vyhľadávanie ďalší/predchádz. album, vyhľadávanie 
ďalšej/predchádz. skladby, opakovať/náhodne/
program

• Režim prehrávania kaziet: prehrávanie/
pozastavenie, rýchlo dopredu/dozadu, nahrávanie

Zvuk
• Vylepšenie zvuku: systém Bass reflex, Dynamické 

zvýraznenie basov, digitálne ovládanie zvuku, 
ozvena

• Ovlád. hlasitosti: otočné

Reproduktory
• Počet vstavaných reproduktorov: 2
• Reproduktory: Basový a výškový reproduktor s 

plným rozsahom
• Povrchová úprava mriežok reproduktorov: kov

Vybavenie a vlastnosti
• vysúvacia rukoväť a kolieska: áno
• Typ vkladania: zásobník
• Typ displeja: Obrazovka LCD s podsvietením

Pripojiteľnosť
• 2 x vstup na mikrofón: ¼ palca (6,3 mm)
• Funkcia MP3 Link: 3,5 mm stereo vstup
• 3,5 mm konektor pre slúchadlá: áno
• Vstup/výstup AUX: áno
• USB: USB hostiteľ

Príkon
• Typ napájania: Vstup AC
• Typ batérie: Lítiová batéria (vstavaná)

Príslušenstvo
• Mikrofón: áno
• Káble/pripojenie: sieťový kábel
• Iné: Manuál používateľa, Stručná príručka spustenia
• Záruka: Záručný list

Rozmery
• Rozmery produktu (ŠxHxV): 328 x 309 x 464 mm
• Rozmery balenia (Š x H x V): 555 x 393 x 423 mm
• Hmotnosť výrobku: 8,6 kg
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