
 

 

Philips
Bärbart högtalarsystem

Docka för iPod/iPhone

AZP6
Det perfekta ljudsystemet 

för evenemanget
Det här högtalarsystemet AZP6/12 från Philips fungerar som en instrumentförstärkare och PA. 
Det innehåller en iPod-/iPhone-docka, CD-spelare och kassettbandspelare. Dess händiga storlek 
innebär att det är bärbart – perfekt för små till medelstora evenemang som seminarier och annat.

Den perfekta ljudlösningen för evenemang
• Fungerar som en instrumentförstärkare
• Två mikrofoningångar med dedikerad volymkontroll
• Praktisk och bärbar med indragbart handtag och hjul
• Laddningsbart batteri
• En mikrofon medföljer

Njut av musiken från olika källor
• Docka alla iPod/iPhone till och med om den ligger i fodralet
• iPad-/surfplatteställ för stående och liggande visning
• USB- och AUX-ingång för MP3-musikuppspelning
• Spela upp MP3-CD, CD och CD-R/RW
• Kassettuppspelning och -inspelning

Kraftfullt ljut som hörs och känns
• Högsta effekt 60 W RMS
• Digital ljudkontroll för optimerade musikstilsinställningar



 

AZP6/12
• Vikt inkl. förpackning: 10,94 kg
•

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

iPhone 4, iPhone 4S

iPod-kompatibilitet
• Kompatibel med: iPod nano, 1:a generationen, iPod 

nano, 2:a generationen, iPod nano, 3:e 
generationen, iPod nano, 4:e generationen, iPod 
nano, 5:e generationen, iPod nano, 6:e 
generationen, iPod Touch, iPod touch, 2:a 
generationen, iPod touch, 3:e generationen, iPod 
touch, 4:e generationen

Ljuduppspelning
• Uppspelningsmedia: CD, CD-R, CD-RW, MP3-

CD-skiva, WMA-CD
• USB-uppspelningsläge: spela upp/paus, snabbt 

framåt/bakåt, nästa/föregående albumsökning, 
nästa/föregående spårsökning, repetera/shuffle/
program

• Skivuppspelningslägen: spela upp/paus, snabbt 
framåt/bakåt, nästa/föregående albumsökning, 
nästa/föregående spårsökning, repetera/shuffle/
program

• Kassettuppspelningsläge: spela upp/paus, snabbt 
framåt/bakåt, spela in

Ljud
• Ljudförbättring: basreflexsystem, DBB (Dynamic 

Bass Boost), digital ljudkontroll, eko
• Volymkontroll: ratt
• Uteffekt: 60 W RMS (maximalt)

Högtalare
• Antal inbyggda högtalare: 2
• Högtalare: Fullregisterwoofer och tweeter
• Högtalargaller, finish: metall

Bekvämlighet
• indragbart handtag och hjul
• typ av laddare: släde
• Skärmtyp: LCD-skärm med bakgrundsbelysning

Anslutningar
• 2 x mikrofoningångar: ¼ tum (6.3 mm)
• MP3 Link: 3,5 mm stereoanslutning
• 3,5 mm hörlursuttag
• Aux-in/ut
• USB: USB-värd

Effekt
• Strömtyp: AC-ingång
• Batterityp: Litiumbatteri (inbyggt)

Tillbehör
• Mikrofon
• Kablar/anslutning: nätkabel
• Övrigt: Bruksanvisning, Snabbstartguide
• Garanti: Garantibevis

Mått
• Produktmått (B x D x H): 328 x 309 x 464 mm
• Förpackningens mått (B x D x H): 555 x 393 x 423 

mm
• Produktvikt: 8,6 kg
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