
 

 

Philips
Casetofon portabil

AQ6595
Design suplu, bas puternic

Radiocasetofon player de înaltă performanţă cu care puteţi asculta şi posturile de radio 
preferate. Funcţie Dynamic Bass Boost pentru un sunet extraordinar, prin intermediul 
căştilor intra-auriculare stereo incluse.

Tuner stereo
• Tuner AM/FM

Bas profund, de calitate
• Dynamic Bass Boost pentru bas profund și dramatic
• Căști intraauriculare stereo incluse

Ușor de utilizat
• Durată de viaţă a bateriei de 18 ore
• Casetofon stereo cu oprire automată
• Selector tip de bandă
• Indicator LED pentru baterie
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Dynamic Bass Boost
Dynamic Bass Boost optimizează frecvenţele joase în 
funcţie de volum, prin simpla apăsare a unui buton. 
De obicei, frecvenţele joase ale basului se pierd când 
volumul este diminuat. Pentru a contracara acest 
efect, funcţia Dynamic Bass Boost amplifică nivelul 
basului, pentru ca dumneavoastră să vă puteţi bucura 
de un sunet consistent chiar și atunci când reduceţi 
volumul.
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Repere
• Număr de baterii: 2
•

Sunet
• Putere de ieșire (RMS): 2 x 5 mW
• Caracteristici superioare sunet: Dynamic Bass 

Boost în 2 etape
• Sistem audio: Stereo
• Controlul volumului: rotativ

Redare audio
• Cassette Deck Technology: Mecanic
• Moduri redare casetă: Derulare rapidă înainte/

înapoi, Full Auto Stop, Selector de bandă Fe/Cr
• Număr de casetofoane: 1

Înregistrare audio
• Înregistrare media: Casetă

Tuner/Recepţie/Transmisie
• Mărci de tunere: AM, FM Stereo

Conectivitate
• Intrare CC: 3,4 mm, 3V
• Căști: 3,5 mm

Dimensiuni
• Dimensiuni produs (L x Î x A): 

114 x 88 x 32,5 mm
• Greutate produs: 0,175 kg

Alimentare
• Tip baterie: AA, R6
• Tensiune baterie: 1,5 V
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