
 

 

Philips
Portatif Hoparlör Sistemi

iPod/iPhone için bağlantı istasyonu

AZP6
Etkinliğiniz için ideal 

ses sistemi
Bu Philips AZP6/12 hoparlör sistemi, enstrüman amplifikatörü ve PA olarak çalışır ve iPod/iPhone 
bağlantı istasyonu, CD oynatıcı ve kaset kaydediciyi bir arada sunar. Kullanışlı boyutu sayesinde 
kolayca taşınabilir ve seminerler ve daha fazlası gibi küçük ve orta büyüklükte etkinlikler için idealdir.

Etkinlikler için mükemmel ses çözümü
• Enstrüman amplifikatörü olarak çalıșır
• Özel ses kontrolüne sahip iki mikrofon giriși
• Katlanabilen tutma yeri ve tekerleriyle kullanıșlı ve tașınabilir
• Șarj edilebilir pil
• Bir adet mikrofon içerir

Farklı kaynaklardan müziğin keyfini çıkarın
• Kılıfında olsa bile Tüm iPod/iPhone ürünleri dock'a bağlanabilir
• tüm yönlerden görüntüleme için iPad/ Tablet standı
• MP3 müzik çalma için USB ve aux giriși
• MP3-CD, CD ve CD-R/RW çalma olanağı
• Kaset oynatma ve kayıt

Duyabileceğiniz ve hissedebileceğiniz en güçlü ses
• 60W RMS maksimum güç
• En iyi müzik stili ayarları için Dijital Ses Kontrolü



 

AZP6/12
• Yerleșik hoparlör sayısı: 2 • Ambalajla birlikte Ağırlık: 10,94 kg
•

iPhone uyumluluğu
• Așağıdakilerle uyumludur: iPhone, iPhone 3G, 

iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S

iPod uyumluluğu
• Așağıdakilerle uyumludur: iPod nano 1. nesil, iPod 

nano 2. nesil, iPod nano 3. nesil, iPod nano 4. nesil, 
iPod nano 5. nesil, iPod nano 6. Nesil, iPod touch, 
iPod touch 2. nesil, 3. nesil iPod touch, 4. nesil iPod 
touch

Müzik çalma
• Oynatılabilen ortamlar: CD, CD-R, CD-RW, MP3-

CD, WMA-CD
• USB çalma modu: oynat/duraklat, hızlı ileri/geri, 

önceki/sonraki albüm arama, sonraki/önceki parça 
arama, tekrar/rasgele/program

• Disk çalma modları: oynat/duraklat, hızlı ileri/geri, 
önceki/sonraki albüm arama, sonraki/önceki parça 
arama, tekrar/rasgele/program

• Kaset çalma modu: oynat/duraklat, hızlı ileri/geri, 
kayıt

Ses
• Ses geliștirme: bas refleks sistemi, Dinamik Bas 

Kuvvetlendirme, dijital ses kontrolü, yankı
• Ses seviyesi kontrolü: dönen
• Çıkıș Gücü: 60W RMS (maks.)

Hoparlörler

• Hoparlörler: Tam aralıklı woofer ve tweeter
• Hoparlör ızgarası kaplaması: metal

Kullanılabilirlik
• katlanabilir tutma yeri ve tekerler
• Yükleyici tipi: tepsi
• Ekran tipi: Arkadan aydınlatmalı LCD ekran

Bağlantı
• Mikrofon giriși x 2: ¼ inç (6,3 mm)
• MP3 Link: 3,5 mm stereo hat giriși
• 3,5 mm kulaklık jakı
• Aux giriși/çıkıșı
• USB: USB ana bilgisayar

Güç
• Güç tipi: AC Giriși
• Pil tipi: Lityum pil (dahili)

Aksesuarlar
• Mikrofon
• Kablolar/Bağlantı: güç kablosu
• Diğerleri: Kullanım Kılavuzu, Hızlı bașlangıç 

kılavuzu
• Garantili: Garanti belgesi

Boyutlar
• Ürün boyutları (GxDxY): 328 x 309 x 464 mm
• Ambalaj boyutları (GxDxY): 555 x 393 x 423 mm
• Ürün ağırlığı: 8,6 kg
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