
 

 

Philips
Ηχοσύστημα με CD

AZ2535
Απόλυτη εμπειρία παιχνιδιού

Με ήχο MAX
Είστε νέοι και γεμάτοι ζωή και επιζητάτε την απόλυτη εμπειρία παιχνιδιών! Το εξαιρετικό 

ηχοσύστημα AZ2535 με θύρα Gameport της Philips σάς συνδέει με τον δυναμικό ήχο Max ώστε 

να μπορείτε πραγματικά να ακούτε και να νιώθετε τη δράση των παιχνιδιών και της αγαπημένης 

σας μουσικής!

Δυνατός ήχος που ακούτε και νιώθετε
• Ήχος MAX για άμεση αύξηση της ισχύος
• Σύστημα ηχείων με ανάκλαση μπάσων, για πιο βαθιά και ισχυρά μπάσα

Έτοιμοι για παιχνίδι
• Η θύρα Gameport προσφέρει μια πραγματικά ρεαλιστική εμπειρία παιχνιδιού
• Προρυθμίσεις λειτουργίας ήχου για μεγιστοποίηση της απόλαυσης παιχνιδιών

Απολαύστε την αγαπημένη σας μουσική από 3 διαφορετικές πηγές
• Συμβατό με CD-R και CD-RW
• Ψηφιακός συντονισμός με προεπιλογές
• Στερεοφωνικό κασετόφωνο με αυτόματη διακοπή



 Ήχος MAX
Η τεχνολογία MAX Sound παράγει άμεση 
ενίσχυση των μπάσων, μεγιστοποιεί την απόδοση 
της έντασης και δημιουργεί την πιο εντυπωσιακή 
εμπειρία ακρόασης με το απλό πάτημα ενός 
κουμπιού. Το εξελιγμένο ηλεκτρονικό κύκλωμα 
βαθμονομεί τις ισχύουσες ρυθμίσεις ήχου και 
έντασης και ενισχύει άμεσα τα μπάσα και την 
ένταση στο μέγιστο επίπεδο, χωρίς 
παραμόρφωση. Τόσο το φάσμα του ήχου όσο και 
η ένταση ενισχύονται αισθητά, προσθέτοντας 
δύναμη σε οποιαδήποτε μουσική.

Σύστημα ηχείων με ανάκλαση μπάσων
Το Σύστημα ηχείων με ανάκλαση μπάσων παράγει 
πλούσια εμπειρία μπάσων από ένα σύστημα 
ηχείων μικρού μεγέθους. Διαφέρει από τα 
συμβατικά συστήματα ηχείων καθώς διαθέτει 
πρόσθετο αγωγό μπάσων, ακουστικά 
στοιχισμένο με το γούφερ, για βελτίωση της 
απόσβεσης των χαμηλών συχνοτήτων του 
συστήματος. Το αποτέλεσμα είναι πιο πλούσια 
μπάσα και λιγότερη παραμόρφωση. Το σύστημα 
λειτουργεί συντονίζοντας τη μάζα αέρα στον 
αγωγό μπάσων, ώστε να πάλλεται όπως ένα 
συμβατικό γούφερ. Σε συνδυασμό με την 
απόκριση του γούφερ, το σύστημα παρατείνει το 
σύνολο των ήχων χαμηλής συχνότητας για τη 
δημιουργία μιας νέας διάστασης πλούσιων 
μπάσων.

Θύρα Gameport
Η θύρα Gameport αποτελεί μια εύκολη λύση 
σύνδεσης της κονσόλας παιχνιδιών απευθείας 
στο ηχοσύστημά σας για ενισχυμένη ποιότητα 
ήχου παιχνιδιών. Η λειτουργία ήχου παιχνιδιών 
προσφέρει 3 συναρπαστικές ρυθμίσεις ήχου - η 
λειτουργία ταχύτητας ανεβάζει την αδρεναλίνη σε 
παιχνίδια γρήγορης οδήγησης και πτήσης ενώ η 

λειτουργία χτυπήματος προσθέτει περισσότερη 
δύναμη στη γροθιά σε παιχνίδια μάχης σώμα με 
σώμα. Τέλος, η λειτουργία έκρηξης σάς επιτρέπει 
να βιώνετε πλήρως τα εφέ έκρηξης στα παιχνίδια 
μάχης. Η λειτουργία μίξης παιχνιδιών MIX-IT, η 
οποία είναι διαθέσιμη στα ηχοσυστήματα Mini Hi-
Fi, επιτρέπει τη μίξη των ήχων παιχνιδιών με ένα 
αγαπημένο τραγούδι από CD, ραδιοφωνικό 
σταθμό ή εξωτερικό audio player.

Προρυθμίσεις λειτουργίας ήχου
Προρυθμίσεις λειτουργίας ήχου για 
μεγιστοποίηση της απόλαυσης παιχνιδιών

Συμβατό με CD-R/RW
Συσκευή συμβατή με CD-Rewritable σημαίνει ότι 
το ηχοσύστημα μπορεί να αναπαράγει και 
εγγράψιμους δίσκους CD-Recordable (CD-R) και 
επανεγγράψιμους δίσκους CD-Rewritable (CD-
RW). Οι δίσκοι CD-R μπορούν να εγγραφούν 
μόνο μία φορά και να αναπαραχθούν σε 
οποιοδήποτε CD player, ενώ οι δίσκοι CD-RW 
μπορούν να εγγραφούν πολλές φορές και να 
αναπαραχθούν μόνο σε συμβατά CD player. Η 
οπτική ανάγνωση λέιζερ και το κύκλωμα 
αποκωδικοποίησης CD των player που είναι 
συμβατά με CD-RW, είναι ειδικά σχεδιασμένα για 
την ανάγνωση του ειδικού στρώματος εγγραφής 
αλλαγής φάσης του δίσκου CD-RW, 
εξασφαλίζοντας ότι μπορείτε πάντα να 
αναπαράγετε τους δίσκους που έχετε εγγράψει 
στο ηχοσύστημά σας με CD.

Ψηφιακός συντονισμός με προεπιλογές
Ψηφιακός συντονισμός με προεπιλογές

Στερεοφωνικό κασετόφωνο με 
αυτόματη διακοπή
Στερεοφωνικό κασετόφωνο με αυτόματη διακοπή
AZ2535/00C

Προδιαγραφές
Ήχος
• Ισοσταθμιστής: 3 ζώνες
• Ρυθμίσεις ισοσταθμιστής: Ήχος παιχνιδ. 

(Έκρηξη,Νεύρο,Ταχύτητα)
• Τύποι ηχείων: Σύστημα ηχείων με ανάκλαση 
μπάσων

• Ισχύς (RMS): 2X4 W
• Ενίσχυση ήχου: Ήχος MAX, Έλεγχος πρίμων και 
μπάσων

• Σύστημα ήχου: Στερεοφωνικό
• Διάμετρος ηχείου: 4"
• Έλεγχος έντασης: Περιστ. κουμπί ελέγ. έντασης/
κωδικοπ.

Ηχεία
• Ενσωματωμένα ηχεία: 2
• Φινίρισμα: Μεταλλικό
• Βελτίωση ηχείων: Θύρα Max BASS
• Τύποι ηχείων: Ηχεία

Αναπαραγωγή ήχου
• Τεχνολογία κασετοφώνων: Μηχανικό
• Μέσα αναπαραγωγής: CD, CD-R, CD-RW
• Λειτουργίες αναπαραγωγής δίσκων: Γρήγορη 
κίνηση εμπρός/πίσω, Αναζήτηση επόμενου/
προηγ. κομματιού, Επανάληψη αναπαραγωγής, 
Λειτουργία Shuffle

• Τύπος μονάδας τοποθέτησης: Επάνω
• Αριθμός deck: 1
• Προγραμματιζόμενα κομμάτια: 20

Εγγραφή ήχου
• Μέσα εγγραφής: Κασέτα
• Βελτίωση εγγραφής ταινίας: Συγχρονισμένη 
έναρξη για εγγραφή CD

Δέκτης/Λήψη/Μετάδοση
• Κεραία: Κεραία ΑΜ, Κεραία FM
• Αυτόματος ψηφιακός συντονισμός
• Ζώνες δέκτη: FM, MW

Συνδεσιμότητα
• Είσοδος ήχου για δεδομένα: 2 υποδοχές ήχου L/

R (RCA)
• Είσοδος Aux: Θύρα Gameport
• Ακουστικά: 3,5 χιλ.
• Είσοδος βίντεο: 1 βίντεο CVBS (RCA)
• Έξοδος εικόνας - Αναλογική: Σύνθετο σήμα 

CVBS (κίτρινο cinch)

Ευκολία
• Οπίσθιος φωτισμός
• Χρώμα οπίσθιου φωτισμού: Πορτοκαλί
• Ψηφία οθόνης: 7
• Τύπος οθόνης: LCD

Αξεσουάρ
• Συμπεριλαμβανόμενα αξεσουάρ: Καλώδιο 
ρεύματος AC, Καλώδιο ήχου/βίντεο, Εγχειρίδιο 
χρήσεως, Πιστοποιητικό εγγύησης

Διαστάσεις
• Διαστάσεις συσκευασίας (Π x Υ x Β): 

560 x 236 x 348 χιλ.
• Διαστάσεις προϊόντος (Π x Υ x Β): 

520 x 178 x 287 χιλ.
• Βάρος: 4,1 κ.
• Βάρος με την συσκευασία: 6,1 κ.

Ρεύμα
• Τύπος μπαταριών: LR20
• Tάση μπαταρίας: 1,5 V
• Τροφοδοσία ρεύματος: ναι
• Αριθμός μπαταριών: 8
•
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