
 

 

Philips
Prenosný kazetový 
prehrávač

AQ6401
Skvelý zvuk, skvelý vzhľad

Tento prenosný kazetový prehrávač je výnimočne kompaktný a má výnimočný vzhľad. 
Poskytuje skvelý stereo zvuk so zvýraznením basov. Jeho dizajn je tak výrazný, že ho určite 
budete chcieť mať!

Obohatený zvuk basov
• Dynamické zvýraznenie basov pre hlboký a vzrušujúci zvuk
• Pribalené stereofónne slúchadlá do uší

Tenký kompaktný vzhľad
• Menej ako 35 milimetrov hrubé
• Vysokokvalitné vypracovanie

Jednoduché používanie
• Stereofónny kazetový prehrávač s funkciou Autostop
• Spona na opasok umožňuje počúvať hudbu bez použitia rúk



 Dynamické zvýraznenie basov
Dynamické zvýraznenie basov maximalizuje hudobný 
zážitok zdôraznením basového obsahu na všetkých 
nastaveniach hlasitosti - od nízkej po vysokú. Stačí 
jeden dotyk tlačidla! Spodné basové frekvencie sa 
bežne stratia, keď sa hlasitosť nastaví na nízku 
úroveň. Aby sa tomuto zabránilo, dynamické 
zvýraznenie basov možno prepnúť na podporné 
basové úrovne, takže si budete môcť užívať 
konzistentný zvuk aj v prípade, že znížite hlasitosť.

Pribalené stereofónne slúchadlá do uší
Pribalené stereofónne slúchadlá do uší

Menej ako 35 milimetrov hrubé
nie je k dispozícii

Vysokokvalitné vypracovanie
nie je k dispozícii

Stereofónny kazetový prehrávač s 
funkciou Autostop
Stereofónny kazetový prehrávač s funkciou 
Autostop

Odnímateľná spona na opasok
Spona na opasok umožňuje počúvať hudbu bez 
použitia rúk
AQ6401/00C

Hlavné prvky
• Počet batérií: 2
•

Zvuk
• Výstupný výkon (RMS): 2 x 5mW
• Zlepšenie kvality zvuku: Dynamické zvýraznenie 

basov
• Zvukový systém: Stereofónny
• Ovládanie hlasitosti: otočné

Prehrávanie zvuku
• Technológia prehrávača kaziet: Mechanický
• Režimy prehrávania kazety: Rýchle pretáčanie 

dopredu/dozadu, Úplné automatické zastavenie
• Počet jednotiek: 1

Zvukový záznam
• Zapisovacie médium: Kazeta

Pripojiteľnosť
• DC vstup: 3,4 mm, 3V
• Slúchadlo: 3,5 mm

Príslušenstvo
• Odnímateľná spona na opasok: áno
• Slúchadlá: Stereofónne slúchadlá do uší

Rozmery
• Rozmery produktu (Š x V x H): 113 x 90 x 33 mm
• Hmotnosť produktu: 0,13 kg

Príkon
• Typ batérie: AA, R6
• Napätie batérie: 1,5 V
Dátum vydania  
2013-05-10

Verzia: 1.0.2

12 NC: 9073 101 00392
EAN: 87 10895 73855 2

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez 
oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke 
Philips Electronics N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com

Technické údaje
Prenosný kazetový prehrávač

http://www.philips.com

