
 

 

Philips
Entertainmentsysteem met 
docking

AZ1330D
De muziek op uw iPod thuis 

of onderweg delen
Geef de muziek op uw iPod de ruimte en laat deze luid klinken op de Philips AZ1330D met 
een vermogen van 2 x 4 W. Deel uw muziek en geef uw feestjes wat extra's, of plaats gewoon 
een CD in de gemotoriseerde lade als u thuis naar uw favoriete muziek wilt luisteren.

Geniet van uw favoriete muziek
• Uw iPod afspelen en opladen
• MP3/WMA-CD, CD en CD-RW afspelen
• Digitaal afstemmen op voorkeurzenders

Onovertroffen prestaties in een compact ontwerp
• Bass Reflex-luidsprekers geven een krachtige, diepere bass
• Dynamic Bass Boost voor een diep, indrukwekkend geluid
• Totaal uitgangsvermogen van 2 x 4 W RMS

Eenvoudig te gebruiken
• Automatische CD-lader voor optimaal gebruiksgemak
• Albums selecteren in MP3- en WMA-muziek
• Eén afstandsbediening voor het systeem en uw iPod



 Uw iPod afspelen en opladen
Geniet van uw favoriete MP3-muziek terwijl u uw 
iPod oplaadt! U kunt uw iPod rechtstreeks aansluiten 
op het entertainmentsysteem met docking-station. 
Zo kunt u luisteren naar uw favoriete muziek met 
superieur geluid. Het station laadt bovendien uw 
iPod op tijdens het afspelen. U kunt dus van uw 
muziek genieten en hoeft u geen zorgen te maken 
dat de batterij van uw iPod leeg raakt. Met de 
afstandsbediening kunt u navigeren door de muziek 
die is opgeslagen op uw iPod en deze selecteren en 
afspelen. Als u uw iPod in het entertainmentsysteem 
met docking-station plaatst, wordt deze automatisch 
opgeladen.

Bass Reflex-luidsprekersysteem
Bass Reflex-luidsprekers zorgen voor een compact 
luidsprekerboxsysteem met een diepe bass. Het 
verschil met een conventioneel 
luidsprekerboxsysteem is dat er een bass-pijp is 
toegevoegd die akoestisch op de woofer is 
afgestemd voor een optimale demping van de lage 
frequenties. Dit resulteert in een diepere 
gecontroleerde bass en minder vervorming. De lucht 
in de bass-pijp resoneert en gaat vibreren als een 
conventionele woofer. Samen met de reactie van de 
woofer vergroot het systeem de lage-
frequentiegeluiden in het algemeen en levert zo een 
hele nieuwe dimensie van diepe bass op.

Dynamic Bass Boost
Met Dynamic Bass Boost kunt u maximaal van uw 
muziek genieten. Breng met één druk op de knop de 
bass naar de voorgrond, ongeacht of het volume 
hoog of laag staat! De laagste bass-frequenties gaan 
bij een laag volume meestal verloren. Als u dit wilt 
tegengaan, kan Dynamic Bass Boost worden 
aangezet om het bass-niveau op te voeren. Zo kunt 
u van een consistent geluid genieten, zelfs wanneer u 
het volume lager zet.

Automatische CD-lader
Automatische CD-lader voor optimaal 
gebruiksgemak
AZ1330D/12

Kenmerken
• Antenne: FM-antenne
Compatibiliteit iPod
• Compatibel met: iPod, iPod Mini, iPod Nano, iPod 

met kleurenscherm, iPod 5e generatie

Audio afspelen
• Afspeelmodus oplaadstation: iPod opladen, 

Afspelen en onderbreken, Volgende en vorige 
nummer, Snel vooruitspoelen en terugspoelen

• Ladertype: Automatisch, Lade
• Media afspelen: WMA-CD, MP3-CD, CD, CD-R, 

CD-RW afspelen
• Discafspeelmodi: Snel vooruit-/achteruitspoelen, 

Volgende/vorige nummer zoeken, Afspelen 
herhalen, Shuffle

• Programmeerbare nummers: 20

Geluid
• Uitgangsvermogen (RMS): 2 x 4 W
• Geluidssysteem: Stereo
• Luidsprekertypen: Bass Reflex-luidsprekersysteem
• Geluidsverbetering: Dynamic Bass Boost
• Diameter van de luidspreker: 3 inch
• Volumeregeling: Roterend

Tuner/ontvangst/transmissie
• Radioband: FM, MW
• Automatisch digitaal afstemmen
• Voorkeurzenders: 25

Connectiviteit
• Aux-ingang
• Hoofdtelefoon: 3,5 mm

Gemak
• Schermtype: LCD
• Achtergrondverlichting
• Afstandsbediening: Multifunctioneel

Vermogen
• Netspanning
• Batterijtype: LR20
• Batterijvoltage: 1,5 V
• Aantal batterijen: 6

Accessoires
• Meegeleverde accessoires: Afstandsbediening, 

Audiokabel, AC-netsnoer, Gebruiksaanwijzing, 
Garantiecertificaat

Afmetingen
• Afmetingen van verpakking (B x H x D): 

410 x 187 x 307 mm
• Afmetingen van product (B x H x D): 

358,4 x 140,6 x 260 mm
• Gewicht: 2,22 kg
• Gewicht (incl. verpakking): 3,15 kg
•
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