
 

Philips
CD-s „zenegép” dinamikus 
mélyhangkiemeléssel

AZ1053
Egyszerű, pontos hangolás

A tetszetős kivitelű, hordozható AZ1053 készüléken az egyszerű és könnyen kezelhető 
funkcióknak köszönhetően mindent megtalál, amire kedvenc zenéje hallgatásához 
szüksége lehet.

Ennél többre nincs is szüksége
• A lejátszó kezeli az írható és az újraírható CD-ket
• Digitális hangolás, tárolt állomások
• Automatikus leállítású sztereó magnó
• Dinamikus mélyhangkiemelés: mély, drámai hang

Egyszerű használat
• 20 programozható CD szám
• Automatikus tárolású programozás egygombos rádióhangoláshoz
• CD és kazetta szinkronizált indítása felvételnél
• Sztereó fejhallgató-csatlakozó
 



 Újraírható kompatibilis CD
Az újraírható kompatibilis CD azt jelenti, hogy mind 
az írható (CD-R), mind az újraírható (CD-RW) 
lemezeket lejátszhatja az audiokészülékén. A CD-R 
lemezekre egyszer lehet felvenni, majd bármely CD 
lejátszón lejátszhatók, míg a CD-RW lemezekre 
felvétel készíthető, majd többször újraírható, és a 
kompatibilis audió-CD-lejátszókon lejátszható. A 
CD-RW kompatibilis lejátszók lézerfeje és CD 
dekóder áramköre úgy van kialakítva, hogy le tudja 
olvasni a különleges audió-CD-RW fázisváltós 
felvételréteget, így biztosítva, hogy Ön mindig le 
tudja játszani otthon készített lemezeit audió-CD-
rendszerén.

Digitális hangolás, tárolt állomások
Digitális hangolás, tárolt állomások

Automatikus leállítású sztereó magnó
Automatikus leállítású sztereó magnó

Dinamikus mélyhangkiemelés

A Dinamikus mélyhangkiemelés maximálisra növeli a 
zenei élvezetet, hiszen egyetlen gombnyomással 
képes kiemelni a zene mélyhangtartalmát – bármilyen 
legyen is a hangerőbeállítás: mély vagy magas! Az alsó 
szintű mélyhangfrekvenciák rendszerint elvesznek a 
hangerő alacsony szintre állítása mellett. Ennek 
ellensúlyozására a Dinamikus mélyhangkiemelés 
beállítható a mélyhangszintek kiemelésére, így Ön 
következetes hanghatást élvezhet a hangerő levétele 
esetén is.

20 programozható CD szám
A CD progamozható lejátszás funkció segítségével 
mindig olyan sorrendben hallgathatja meg felvételeit, 
amilyenben szeretné.

Autom. tárolású programozás
Az Automatikus tárolású programozás kényelmi 
funkció, segítségével egyetlen gombnyomással rá 
lehet állni a kedvenc rádióállomásokra, illetve 
beállíthatók az állomások eredeti értékei. Az 
Automatikus tárolású programozás megszünteti az 
adók manuális behangolásával és az eredeti 
beállításokra visszatéréssel járó bonyodalmakat. A 
beépített elektromos áramkör automatikusan 
végigpásztázza a helyi rádióállomások frekvenciáit, 
rááll a legerősebb rádióállomás jeleire, majd 
hozzárendeli őket egy-egy adott értékhez.

CD-vel szinkronizált felvétel-indítás
CD és kazetta szinkronizált indítása felvételnél

Sztereó fejhallgató-csatlakozó
Sztereó fejhallgató-csatlakozó
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Fénypontok
• Súly csomagolással együtt: 2,6 kg
•

Hanglejátszás
• Betöltő típus: Oldal teteje
• Adathordozók lejátszása: CD, CD-R, CD-RW
• Lemezlejátszási módok: Gyorsmenet előre/vissza, 

Következő/előző műsorszám keresés, Lejátszás 
ismétlése, Véletlen sorrendű lejátszás

• Deckek száma: 1
• kazettaegységes technológia: Mechanikus
• Programozható műsorszámok: 20

Hangolóegység/Vétel/Adás
• Hangolási sávok: FM, AM
• Automatikus digitális hangolás
• Állomásbeállítások: 20
• Antenna: FM antenna

Hang
• kimenő teljesítmény (RMS): 2 X 1,0 W
• Hangkiemelés: Dinamikus mélyhangkiemelés
• Hangrendszer: Sztereó
• Hangszóró átmérő: 3,5"
• Hangerőszabályzó: forgó

Hangfelvétel
• Fejlesztett kazettaátvétel: CD-vel szinkronizált 

felvételindítás
• Adatrögzítő média: Szalag

Hangszórók
• Beépített hangszórók: 2
• Kidolgozás: Fém
• Hangszóró típusok: Hangszórók

Kényelem
• Kijelző típusa: LCD
• Display Digits: 2

Csatlakoztathatóság
• fejhallgató: 3,5 mm-es

Áram
• Akku típusa: LR14
• Telepfeszültség: 1,5 V
• Tápellátás
• Elemek száma: 6

Tartozékok
• Mellékelt tartozékok: Váltakozó áramú hálózati 

kábel, Felhasználói kézikönyv, Garancialevél

Méretek
• Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 

325 x 180 x 280 mm
• Termék méretei (Sz x Ma x Mé): 

290 x 143 x 240 mm
• Súly: 1,9 kg
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