
 

 

Philips
Leitor de CDs com 
Dynamic Bass Boost

• MP3

AZ1326
A sua experiência completa 

em CD MP3
Aprecie as coisas simples e práticas da vida. O design elegante e portátil do AZ1326 
permite-lhe satisfazer o prazer de ouvir a sua música favorita com a ajuda de funções 
fáceis de utilizar.

A melhor experiência de audição
• Reproduz CD MP3/WMA, CD e CD-RW
• Sintonia digital e pré-sintonias

Fácil de utilizar
• Ligação MP3 para a reprodução de música portátil
• Mistura/programação/Repetição de CD
• 20 Faixas CD Programáveis

Experiência sonora rica e nítida
• Dynamic Bass Boost para graves profundos e expansivos
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Ligação MP3 para música portátil
A ligação MP3 permite a reprodução directa de 
conteúdo MP3 dos seus leitores multimédia 
portáteis. Além da vantagem de desfrutar da sua 
música favorita na qualidade de som superior 
proporcionada pelo sistema de áudio, a ligação MP3 
é também bastante prática, já que apenas necessita 
de ligar o seu leitor de MP3 portátil ao sistema de 
áudio.

Dynamic Bass Boost
Dynamic Bass Boost maximiza o prazer musical 
salientando os tons graves da gama de definições de 
volume - de baixo para alto – através de um só toque 
num botão! Normalmente, as frequências realmente 
baixas perdem-se quando o volume está baixo. Para 
contrariar isto, o Dynamic Bass Boost pode ser 
ligado para intensificar os níveis de graves, para que 
possa apreciar um som consistente, mesmo em 
volumes baixos.
AZ1326/12

Destaques
• Peso incl. Embalagem: 2 kg
•

Reprodução Áudio
• Tipo de Carregamento: Topo
• Suporte de Reprodução: CD, CD-R, CD-RW, 

MP3-CD, CD WMA
• Modos de Reprodução de Discos: Avanço/

Inversão Rápido, Procura de Faixas Seguinte/
Anterior, Reprodução de Repetição, Reprodução 
Aleatória

• Faixas Programáveis: 20

Sintonizador/Recepção/Transmissão
• Bandas do Rádio: FM, MW
• Antena: Antena FM
• Sintonização digital automática
• Estações pré-sintonizadas: 20

Som
• Potência de saída (RMS): 2 x 1 W
• Melhoramento do Som: Dynamic Bass Boost
• Sistema de som: Estéreo
• Diâmetro do altifalante: 3,5"
• Controlo do volume: digital

Comodidade
• Tipo de Ecrã: LCD

Conectividade
• Entrada de linha estéreo 3,5 mm: (MP3 LINK)

Potência
• Tipo de bateria: LR14
• Voltagem da bateria: 1,5 V
• Alimentação eléctrica: 220 - 230 V
• Número de pilhas: 6

Acessórios
• Acessórios Incluídos: Cabo de alimentação CA, 

Manual do Utilizador, Certificado de garantia

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

320 x 275 x 175 mm
• Dimensões do produto (L x A x P): 

290 x 146 x 243 mm
• Peso: 1,5 kg
Especificações
Leitor de CDs com Dynamic Bass Boost
MP3

Data de publicação  
2013-05-10

Versão: 1.0.6

12 NC: 8670 000 41143
EAN: 87 12581 43363 5

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem 
aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de 
Koninklijke Philips Electronics N.V. ou dos respectivos 
detentores. 

www.philips.com

http://www.philips.com

