
For preview purpose only

intonia digital com
S
pré-sintonizações
CD player integrado com tape deck e sintonizador digital com 30 estações pré-

sintonizadas. Reproduz todos os CDs, incluindo autogravações, e pode ser 

programado para reprodução de 20 faixas.

Sintonia digital
• Sintonia digital com pré-ajustes
• Sintonia digital com mem. programável, sintonização de rádio com um só toque

Som impressionante
• O Reforço dinâmico dos sons graves (DBB) emite graves profundos, som encorpado
• Os alto-falantes Bass Reflex oferecem graves mais potentes e profundos.

Ouça suas músicas favoritas de três diferentes fontes
• Player compatível com CD-R e CD-RW
• Sintonizador estéreo FM/MW
• Toca-ficas estéreo, parada automática
Philips
CD Soundmachine com 
Reforço dinâmico de 
graves
AZ1310
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Som
• Melhor desempenho de alto-falantes: Piezo
• Tipos de alto-falantes: Alto-falante Bass Reflex 

de 2 vias
• Potência de saída (RMS): 2X1,2 W
• Recursos de áudio: Reforço dinâmico de graves
• Sistema de áudio: Estéreo
• Diâmetro do alto-falante: 4"
• Controle de volume: Controle de volume (+/–)

Alto-falantes
• Alto-falantes internos: 2
• Terminando: Metal
• Tipos de alto-falantes: Alto-falantes

Reprodução de áudio
• Tecnologia do cassette deck: Mecânica
• Modos de reprodução de cassette: Fast Wind/

Rewind, Parada automática total, Tecla Pausa
• Mídia de reprodução: CD, CD-R, CD-RW
• Modos de reprodução de discos: Avanço/

retrocesso, Localizar Próxima Faixa/Faixa 
Anterior, Reprodução repetida, Reproduzir 
aleatoriamente (Shuffle)

• Tipo de carregador: Parte superior
• Número de decks: 1
• Faixas programáveis: 15

Gravação de áudio
• Recursos de gravação de fitas: Gravação de CD 

com início sincronizado

Sintonizador/Recepção/
Transmissão
• Antena: Antena AM, Antena FM
• Sintonia digital automática
• Bandas de sintonia: FM, MW

Praticidade
• Dígitos do visor: 6

Acessórios
• Acessórios inclusos: Cabo de alimentação CA, 

Manual do usuário, Certificado de garantia

Dimensões
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

470 x 275 x 210 mm
• Dimensões do produto (L x A x P): 

400 x 243 x 169 mm
• Peso: 2,9 kg
• Peso, incluindo embalagem: 3,7 kg

Alimentação
• Tipo de bateria: LR14
• Tensão da bateria: 1,5 V
• Alimentação
• Nº de baterias: 6
•
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intonia digital com pré-ajustes

intonia digital com mem. programável
 sintonia digital com memória programável é um 
ecurso conveniente, que permite sintonizar suas 
stações de rádio favoritas e definir as estações pré-
rogramadas, com o simples apertar de um botão. A 
intonia digital com memória programável elimina a 
arefa de sintonização manual da estação de rádio e 
onfiguração de estações pré-programadas. Um circuito 
letrônico integrado varre automaticamente as 
reqüências de estação de rádio, marca os sinais mais 
ortes de rádio e atribui a programas específicos.

eforço dinâmico dos sons graves
 Reforço dinâmico dos sons graves maximiza sua 
xperiência musical, destacando o conteúdo de graves 
a música, pela seleção de ajustes de volume - do baixo 
o alto - feita apenas com o toque de um botão! As 
reqüências de graves mais baixas geralmente se 
erdem quando se emprega um nível de volume muito 
aixo. Para compensar, o Reforço dinâmico dos sons 
raves pode ser ativado, melhorando os níveis de 
raves, produzindo um som mais consistente, mesmo 
om o volume abaixado.

aixas acústicas Bass Reflex
 sistema de alto-falantes Bass Reflex fornece uma 
xperiência de graves profundos usando um sistema 
ompacto de alto-falantes. Difere do sistema 
onvencional de alto-falantes, sendo equipado com um 
ubo de graves acusticamente alinhado com o 
ubwoofer, para otimizar a reprodução de baixas 
reqüências do sistema. O resultado são níveis de graves 
ais profundos e controlados, com baixa distorção. O 

istema opera por meio da ressonância da massa de ar 
o tubo de graves, fazendo-o vibrar como um 
ubwoofer convencional. Combinado à resposta do 
ubwoofer, o sistema expande os sons de baixa 
reqüência, criando uma dimensão inteiramente nova 
e graves profundos.

ompatibilidade com CD-RW
ompatibilidade com CD-RW significa que seu 
parelho de som pode reproduzir discos graváveis (CD-
) e discos regraváveis (CD-RW). CD-R são discos que 
ermitem uma única gravação, podem ser 
eproduzidos em qualquer CD player de áudio. Já os 
Ds-RW podem ser gravados e regravados inúmeras 
ezes, e só podem ser reproduzidos em leitores de CD 
ompatíveis. O sensor a laser e a circuitaria do 
ecodificador de CD de um leitor compatível com CD-
W são especialmente projetados para ler a camada 
e gravação de troca de fase do CD-RW com áudio, 
ssegurando que você poderá reproduzir os CDs que 
riar no CD player de seu sistema de áudio.

intonizador estéreo FM/MW

oca-ficas estéreo, parada automática
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Especificações técnicas Principais especificações do produto

CD Soundmachine com Reforço dinâmico de graves
  


