
 

 

Philips
Ηχοσύστημα με CD με 
Dynamic Bass Boost

• MP3

AZ1032
all-in-one, μουσική από MP3 

με πλούσιο ήχο μπάσων
Απολαμβάνετε τις μικρές χαρές της ζωής και συνεπώς σας ευχαριστούν τα 
πρακτικά χαρακτηριστικά. Φορητό AZ1032. Βυθιστείτε στην απόλαυση που σας 
χαρίζει η αγαπημένη σας μουσική με πλούσια μπάσα και εύχρηστες λειτουργίες.

CD player με πολλά χαρακτηριστικά
• Συμβατή με MP3-CD, CD-R/RW
• Shuffle/προγραμματισμός/επανάληψη CD

Ενισχυμένη απόδοση μπάσων
• Σύστημα ηχείων με ανάκλαση μπάσων, για πιο βαθιά και ισχυρά μπάσα
• Δυναμική ενίσχυση μπάσων για βαθύ και πλούσιο ήχο
• Ηχεία 4" πλήρους φάσματος για ισχυρό ήχο

Εύκολο στο χρήση
• Συγχρονισμένη έναρξη εγγραφής από CD σε κασέτα
• Οθόνη LCD πολλών λειτουργιών
• Υποδοχή στερεοφωνικών ακουστικών



 Συμβατή με MP3-CD, CD-R/RW
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Shuffle/προγραμματισμός/επανάληψη 
CD
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Σύστημα ηχείων με ανάκλαση μπάσων
Το Σύστημα ηχείων με ανάκλαση μπάσων παράγει 
πλούσια εμπειρία μπάσων από ένα σύστημα 
ηχείων μικρού μεγέθους. Διαφέρει από τα 
συμβατικά συστήματα ηχείων καθώς διαθέτει 
πρόσθετο αγωγό μπάσων, ακουστικά 
στοιχισμένο με το γούφερ, για βελτίωση της 
απόσβεσης των χαμηλών συχνοτήτων του 
συστήματος. Το αποτέλεσμα είναι πιο πλούσια 
μπάσα και λιγότερη παραμόρφωση. Το σύστημα 
λειτουργεί συντονίζοντας τη μάζα αέρα στον 
αγωγό μπάσων, ώστε να πάλλεται όπως ένα 
συμβατικό γούφερ. Σε συνδυασμό με την 
απόκριση του γούφερ, το σύστημα παρατείνει το 
σύνολο των ήχων χαμηλής συχνότητας για τη 
δημιουργία μιας νέας διάστασης πλούσιων 
μπάσων.

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.
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Χαρακτηριστικά
• Τύπος οθόνης: LCD •
Αναπαραγωγή ήχου
• Τύπος μονάδας τοποθέτησης: Επάνω
• Μέσα αναπαραγωγής: CD, CD-R, CD-RW, MP3-

CD
• Προγραμματιζόμενα κομμάτια: 20
• Λειτουργίες αναπαραγωγής δίσκων: Γρήγορη 
κίνηση εμπρός/πίσω, Αναζήτηση επόμενου/
προηγ. κομματιού, Επανάληψη αναπαραγωγής

• Αριθμός deck: 1
• Τεχνολογία κασετοφώνων: Μηχανικό

Δέκτης/Λήψη/Μετάδοση
• Ζώνες δέκτη: FM, MW
• Κεραία: Κεραία FM

Ήχος
• Ισχύς (RMS): 2X1,2 W
• Ενίσχυση ήχου: Dynamic Bass Boost
• Σύστημα ήχου: Στερεοφωνικό
• Έλεγχος έντασης: περιστροφικός

Ευκολία

Συνδεσιμότητα
• Ακουστικά: 3,5 χιλ.

Ρεύμα
• Τροφοδοσία ρεύματος: ναι
• Τύπος μπαταριών: LR14
• Tάση μπαταρίας: 1,5 V
• Αριθμός μπαταριών: 6

Αξεσουάρ
• Συμπεριλαμβανόμενα αξεσουάρ: Καλώδιο 
ρεύματος AC, Εγχειρίδιο χρήσεως, 
Πιστοποιητικό εγγύησης

• Τηλεχειριστήριο: ναι

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

335 x 195 x 272 χιλ.
• Διαστάσεις προϊόντος (Π x Υ x Β): 

290 x 150 x 212 χιλ.
• Βάρος: 2,2 κ.
• Βάρος με την συσκευασία: 2,8 κ.
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