
 

 

Philips
CD-s „zenegép” dinamikus 
mélyhangkiemeléssel

AZ2060
Gazdag mély hangzás

Egyszerű, mégis átfogó, a páratlan hangminőséget biztosító kétutas hangszórókkal rendelkező, 
strapabíró AZ2060 készüléket értékelni fogja. Gyönyörködjön kedvenc CD-je vagy a digitális 
hangolóegység 30 előre beállított FM állomásának gazdag mély hangzásában - bárhol és bármikor!

Basszus hang élménye
• Dinamikus basszuskiemelés: mély, drámai hang
• A mélyreflexes rendszerű hangszórók erőteljes, mélyebb mélyhangot adnak

Élvezze a digitális beállítást
• Digitális hangolás, tárolt állomások
• Automatikus tárolású programozás egygombos rádióhangoláshoz

Egyszerű használat
• CD lejátszás: kevert/program/ismétlés
• Sztereó fejhallgató-csatlakozó
• bemenő vonali csatlakozás
• Kézreálló távvezérlő



 Dinamikus basszuskiemelés
A Dinamikus basszuskiemelés maximálisra növeli a 
zenei élvezetet, hiszen egyetlen gombnyomással 
képes kiemelni a zene mélyhang tartalmát – 
bármilyen legyen is a hangerőbeállítás: mély vagy 
magas! A legalsó mélyhang frekvenciák rendszerint 
elvesznek a hangerő alacsony szintre állítása mellett. 
Ennek ellensúlyozására a Dinamikus basszuskiemelés 
beállítható a mély hangszintek kiemelésére, így Ön 
következetes hanghatást élvezhet a hangerő 
csökkentése esetén is.

Mélyreflexes hangszórórendszer
A mélyreflexes hangszórók mély basszus hanghatást 
produkálnak egy kompakt hangfalrendszerben. 
Abban tér el a hagyományos hangfalrendszertől, 
hogy egy basszuscső is csatlakozik, amely 
akusztikusan összhangban áll a mélynyomóval, és ez 
optimalizálja a kijövő alacsony frekvenciákat. Az 
eredmény egy mélyebb, szabályozott basszus hang és 
kisebb torzítás. Úgy működik, hogy a basszuscsőben 
megremegteti a levegőt, és az úgy vibrál, mint egy 
normál mélynyomóban. A mélynyomó reakcióval a 
rendszer kibővíti az általánosan alacsony frekvenciájú 
hangokat, és a mély basszus hang új dimenzióját 
hozza létre.

Digitális hangolás, tárolt állomások
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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.
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Sztereó fejhallgató-csatlakozó
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bemenő vonali csatlakozás
nincs

Kézreálló távvezérlő
Kézreálló távvezérlő
AZ2060/00C

Fénypontok
• Elemek száma: 6
•

Hang
• Hangszóró erősítés: Piezo
• Hangszóró típusok: Kétutas, mélyreflexes 

hangszórók
• kimenő teljesítmény (RMS): 2 X 2 W
• Hangkiemelés: Dinam. mélyhangkiemelés 2 

fokozatban
• Hangrendszer: Sztereó
• Hangszóró átmérő: 4"
• Hangerőszabályzó: Hangerőszabályzó forgó/

kódoló

Hangszórók
• Beépített hangszórók: 2

Hanglejátszás
• kazettaegységes technológia: Mechanikus
• Adathordozók lejátszása: CD, CD-R, CD-RW
• Lemezlejátszási módok: Gyors előre/visszaugrás, 

Következő/előző műsorszám keresés, Lejátszás 
ismétlése, Véletlenszerű lejátszás

• Betöltő típus: Felső rész
• Deckek száma: 1
• Programozható műsorszámok: 20

Hangolóegység/Vétel/Adás
• Antenna: AM antenna, FM antenna

• Automatikus digitális hangolás
• Hangolási sávok: FM, MW

Csatlakoztathatóság
• Aux be: Vonalbemenet
• fejhallgató: 3,5 mm-es

Kényelem
• Display Digits: 7
• Kijelző típusa: LCD

Tartozékok
• Mellékelt tartozékok: Váltakozó áramú hálózati 

kábel, Felhasználói kézikönyv, Garancialevél

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

493 x 210 x 314 mm
• Termék méretei (Sz x Ma x Mé): 

435 x 174 x 263 mm
• Tömeg: 3,3 kg
• Tömeg csomagolással együtt: 4,4 kg

Feszültség
• Akku típusa: LR20
• Telepfeszültség: 1,5 V
• Tápellátás
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