
 

 

Philips
Φορητό κασετόφωνο

AQ6601
Ψηφιακό στερεοφωνικό 

ραδιόφωνο
Συσκευή αναπαραγωγής μικρού μεγέθους με ψηφιακό δέκτη ακριβείας. Ψηφιακή 
οθόνη LCD με ενσωματωμένο ρολόι κρυστάλλου χαλαζία. Στερεοφωνική λήψη AM/
FM και 10 προρυθμίσεις σταθμών.

Ψηφιακός συντονισμός
• Ψηφιακός συντονισμός για προεπιλογές σταθμών
• Δέκτης AM/FM

Εμπλουτισμένος ήχος μπάσων
• Δυναμική ενίσχυση μπάσων για βαθύ και πλούσιο ήχο
• Συμπεριλ. στερεοφωνικό ακουστικό

Εύκολο στο χρήση
• Οθόνη LCD
• Ενσωματωμένο ρολόι κρυστάλλου χαλαζία
• Στερεοφωνικό κασετόφωνο με αυτόματη διακοπή



 Ψηφιακός συντονισμός για 
προεπιλογές
Ψηφιακός συντονισμός για προεπιλογές σταθμών

Δέκτης AM/FM
Δέκτης AM/FM

Dynamic Bass Boost
Η Δυναμική ενίσχυση μπάσων μεγιστοποιεί την 
μουσική απόλαυση, δίνοντας έμφαση στα μπάσα 
της μουσικής σε οποιοδήποτε επίπεδο έντασης - 
χαμηλό ή υψηλό – με το πάτημα ενός κουμπιού! Οι 
τελικές συχνότητες μπάσων συνήθως χάνονται 
όταν η ένταση είναι σε χαμηλό επίπεδο. Για να μη 
συμβαίνει αυτό, η Δυναμική ενίσχυση μπάσων 
μπορεί να εναλλαχθεί για ενίσχυση του επιπέδου 
των μπάσων, ώστε να απολαμβάνετε σταθερό ήχο 
ακόμα και όταν χαμηλώνετε την ένταση.

Συμπεριλ. στερεοφωνικό ακουστικό
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Οθόνη LCD
Οθόνη LCD

Ενσωματωμένο ρολόι κρυστάλλου 
χαλαζία
Ενσωματωμένο ρολόι κρυστάλλου χαλαζία

Στερεοφωνικό κασετόφωνο με 
αυτόματη διακοπή
Στερεοφωνικό κασετόφωνο με αυτόματη διακοπή
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Χαρακτηριστικά
• Προρυθμίσεις σταθμών: 10 • Αριθμός μπαταριών: 2
•

Ήχος
• Ισχύς (RMS): 2 x 5 mW
• Ενίσχυση ήχου: Δυναμική ενίσχυση μπάσων 2 
βημάτων

• Σύστημα ήχου: Στερεοφωνικό
• Έλεγχος έντασης: περιστροφικός

Αναπαραγωγή ήχου
• Τεχνολογία κασετοφώνων: Μηχανικό
• Λειτουργίες αναπαραγωγής κασέτας: Γρήγορη 
κίνηση εμπρός/πίσω, Εντελώς αυτόματη 
διακοπή λειτουργίας

• Αριθμός deck: 1

Εγγραφή ήχου
• Μέσα εγγραφής: Κασέτα

Δέκτης/Λήψη/Μετάδοση

• Ζώνες δέκτη: AM, Στερεοφωνικός δέκτης FM
• Βελτιώσεις δέκτη: Στερεοφωνικό LED FM

Συνδεσιμότητα
• Είσοδος DC: 3,4 χιλ., 3V
• Ακουστικά: 3,5 χιλ.

Ευκολία
• Ρολόι/έκδοση: Ψηφιακό

Διαστάσεις
• Διαστάσεις προϊόντος (Π x Υ x Β): 

113 x 90 x 33 χιλ.
• Βάρος προϊόντος: 0,19 κ.

Ρεύμα
• Τύπος μπαταριών: AA, R6
• Tάση μπαταρίας: 1,5 V
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