
 

 

Philips
Hordozható kazettás 
lejátszó

AQ6401
Nagyszerű hangzás, 

megnyerő kivitel
Tetszetős, kompakt sétálómagnó. A kiváló hangot a mélyhangkiemelés és a sztereó 
funkciók biztosítják. A készülék annyira jó néz ki, hogy nem lehet lerakni.

Gazdag mély hangzás
• Dinamikus basszuskiemelés: mély, drámai hang
• Sztereo fülhallgatóval

Vékony, kompakt design
• 35 mm-nél kisebb mélység
• Kiváló minőségű kidolgozás

Egyszerű használat
• Automatikus leállítású sztereó magnó
• Levehető övcsat, hogy zenét hallgathasson út közben



 Dinamikus basszuskiemelés
A Dinamikus basszuskiemelés maximálisra növeli a 
zenei élvezetet, hiszen egyetlen gombnyomással 
képes kiemelni a zene mélyhang tartalmát – 
bármilyen legyen is a hangerőbeállítás: mély vagy 
magas! A legalsó mélyhang frekvenciák rendszerint 
elvesznek a hangerő alacsony szintre állítása mellett. 
Ennek ellensúlyozására a Dinamikus basszuskiemelés 
beállítható a mély hangszintek kiemelésére, így Ön 
következetes hanghatást élvezhet a hangerő 
csökkentése esetén is.

Sztereo fülhallgatóval
Sztereo fülhallgatóval

35 mm-nél kisebb mélység
nincs

Kiváló minőségű kidolgozás
nincs

Automatikus leállítású sztereó magnó
Automatikus leállítású sztereó magnó

Levehető övcsat
Levehető övcsat, hogy zenét hallgathasson út közben
AQ6401/00C

Fénypontok
• Elemek száma: 2
•

Hang
• kimenő teljesítmény (RMS): 2 x 5 mW
• Hangkiemelés: Dinamikus basszuskiemelés
• Hangrendszer: Sztereó
• Hangerőszabályzó: forgó

Hanglejátszás
• kazettaegységes technológia: Mechanikus
• Kazettalejátszási módok: Gyors előre- és 

visszacsévélés, Teljesen automatikus megállítás
• Deckek száma: 1

Hangfelvétel
• Adatrögzítő média: Szalag

Csatlakoztathatóság
• Egyenáram bemenet: 3,4 mm, 3 V
• fejhallgató: 3,5 mm-es

Tartozékok
• Levehető övcsat
• Fejhallgató: Sztereó fülhallgató

Méretek
• Termék méretei (Sz x Ma x Mé): 

113 x 90 x 33 mm
• Termék tömege: 0,13 kg

Feszültség
• Akku típusa: AA, R6
• Telepfeszültség: 1,5 V
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