
 

 

Philips
Leitor Portátil de Cassetes

AQ6495
Design elegante, grande 

desempenho de graves
Leitor de cassetes estéreo pessoal de elevado desempenho com Dynamic Bass Boost. 
Ouça as suas cassetes estéreo com a elevada qualidade dos auscultadores auriculares 
fornecidos.

Graves com qualidade enriquecida
• Dynamic Bass Boost para graves profundos e expansivos
• Auriculares estéreo incluídos

Design esguio e compacto
• Menos de 35 mm de profundidade
• Acabamento de alta qualidade

Fácil de utilizar
• Até 18 horas de vida útil da pilha
• Deck de cassetes com paragem automática
• Selector do tipo de cassete



 Dynamic Bass Boost
Dynamic Bass Boost maximiza o prazer musical 
salientando os tons graves da gama de definições de 
volume - de baixo para alto – através de um só toque 
num botão! Normalmente, as frequências realmente 
baixas perdem-se quando o volume está baixo. Para 
contrariar isto, o Dynamic Bass Boost pode ser 
ligado para intensificar os níveis de graves, para que 
possa apreciar um som consistente, mesmo em 
volumes baixos.
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Destaques
• Número de pilhas: 2
•

Som
• Potência de saída (RMS): 2 x 5 mW
• Melhoramento do Som: Dynamic Bass Boost
• Sistema de som: Estéreo
• Controlo do volume: rotativo

Reprodução Áudio
• Tecnologia Deck de Cassetes: Mecânico
• Modos de Reprodução de Cassetes: Avanço 

Rápido, Paragem Automática Completa, Selector 
de Cassetes Fe/Cr

• Número de decks: 1

Gravação Áudio
• Suporte multimédia de gravação: Cassete

Conectividade
• Entrada CC: 3,4 mm, 3 V
• Auscultadores: 3,5 mm

Acessórios
• Clipe para cinto amovível
• Auscultadores: Auriculares estéreo

Dimensões
• Dimensões do produto (L x A x P): 

114 x 88 x 32,5 mm
• Peso do produto: 0,15 kg

Potência
• Tipo de bateria: AA, R6
• Voltagem da bateria: 1,5 V
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