
 

 

Philips
CD Soundmachine med 
Dynamic Bass Boost

• MP3

AZ1032
allt-i-ett, MP3-musik 

med förstärkt bas
Njut av de enkla sakerna i livet och gläd dig åt bekvämligheten. Med den lilla, portabla 
AZ1032 kan du med hjälp av lättanvända funktioner hänge dig åt din favoritmusik med 
förbättrad basåtergivning.

CD-spelare med massor av funktioner
• MP3-CD- och CD-R/RW-kompatibel
• CD shuffle/program/repetera

Förbättrad basprestanda
• Basreflexhögtalarna ger ett kraftfullt och djupt basljud
• DBB (Dynamic Bass Boost) för djupare och bättre ljud
• 4-tums fullregisterhögtalare för kraftfullt ljud

Lättanvänd
• Synkroniserad inspelning av CD till band
• Flerfunktionell LCD-skärm
• Uttag för stereohörlurar



 MP3-CD- och CD-R/RW-kompatibel
MP3-CD- och CD-R/RW-kompatibel

CD shuffle/program/repetera
CD shuffle/program/repetera

Basreflexhögtalare
Basreflexhögtalare ger en djup bas från kompakta 
högtalarlådor. De skiljer sig från vanliga högtalarlådor 
genom att en baskanal är akustiskt förbunden med 
woofern för att få en lågfrekvent uteffekt från 
systemet. Resultatet blir en djupare kontrollerad bas 
och mindre distorsion. Det fungerar genom att 
luftmassan i baskanalen fås att vibrera som i en 
konventionell woofer för att på så sätt skapa 
resonansen. Tillsammans med gensvaret från 
woofern skapas lågfrekventa ljud och du kan uppleva 
nya djupa basljud.

DBB (Dynamic Bass Boost)
Med DBB (Dynamic Bass Boost) maximerar du 
musikupplevelsen med en knapptryckning och 
tydliggör basen i alla volyminställningar – från lågt till 
högt. De lägsta basfrekvenserna går ofta förlorade 
vid låga volymer. För att motverka detta kan du ställa 
in DBB så att basen förstärks och du kan njuta av ett 
rikt ljud även när du skruvar ned volymen.

4-tums fullregisterhögtalare
4-tums fullregisterhögtalare för kraftfullt ljud

Synkroniserad inspelning, CD till band
Synkroniserad inspelning av CD till band

Flerfunktionell LCD-skärm
Flerfunktionell LCD-skärm

Uttag för stereohörlurar
Uttag för stereohörlurar
AZ1032/12

Funktioner
• Skärmtyp: LCD •
Ljuduppspelning
• Typ av laddare: Toppmatad
• Uppspelningsmedia: CD, CD-R, CD-RW, MP3-

CD-skiva
• Programmerbara spår: 20
• Skivuppspelningslägen: Snabbt framåt/bakåt, Nästa/

Föregående spårsökning, Repetera spelning
• Antal enheter: 1
• Kassettdäcksteknik: Mekanisk

Mottagare/mottagning/sändning
• Radioband: FM, AM
• Antenn: FM-antenn

Ljud
• Uteffekt (RMS): 2X 1,2 W
• Ljudförbättring: DBB (Dynamic Bass Boost)
• Ljudsystem: Stereo
• Volymkontroll: ratt

Bekvämlighet

Anslutningar
• Hörlur: 3,5 mm

Effekt
• Nätström
• Batterityp: LR14
• Batterispänning: 1,5 V
• Antal batterier: 6

Tillbehör
• Tillbehör som medföljer: Nätkabel, Bruksanvisning, 

Garanticertifikat
• Fjärrkontroll

Mått
• Förpackningens mått (B x H x D): 

335 x 195 x 272 mm
• Produktens mått (B x H x D): 

290 x 150 x 212 mm
• Vikt: 2,2 kg
• Vikt inkl. förpackning: 2,8 kg
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