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AZ2535
Ultimat spillopplevelse

Med MAX-lyd
Du er ung og full av liv og vil ha den ultimate spillopplevelsen! Den tøffe AZ2535 med 
Philips' spillport gir deg kraftig MAX-lyd slik at du virkelig kan høre og føle 
spillopplevelsene og din favorittmusikk!

Kraftig lyd du både hører og føler
• MAX-lyd for umiddelbar kraft
• Bassrefleks-høyttalere gir en kraftig og dypere bass

Klar for å spille
• Spillporten gir en svært realistisk spillopplevelse
• Forhåndsinnstilte lydmodi gir maksimal spilleglede

Opplev favorittmusikk fra tre ulike kilder
• Kompatibel med CD-R og CD-RW
• Forhåndsinnstilte digitale forvalg
• Stereokassettspiller med autostop
 



 MAX-lyd

MAX-lydteknologi gir en umiddelbar forsterking av 
bassen, maksimerer volumytelsen og gir en 
imponerende lytteropplevelse med bare ett trykk. 
De avanserte elektroniske kretsene kalibrerer de 
eksisterende lyd- og voluminnstillingene, og 
forsterker umiddelbart bass og volum til maksimalt 
nivå uten forvrengning. Både lydspekteret og 
volumet blir merkbart forsterket med en potent 
lydforsterking som gjør at musikken kommer til sin 
rett.

Bassrefleks-høyttalersystem

Bass Reflex-høyttalersystem gir en dyp 
bassopplevelse fra et kompakt høyttalersystem. I 
tillegg til basspipen skiller det seg fra et vanlig 
høyttalerkabinettsystem ved at det er akustisk 
justert etter wooferen for å forsterke gjengivelsen av 
de lave frekvensene. Resultatet er en dypere, 
kontrollert bass og mindre forvrengning. Systemet 
fungerer ved å la luftmassen resonnere i basspipen 
slik at det vibrerer som en vanlig woofer. I 
kombinasjon med responsen i høyttaleren forsterker 
systemet lavfrekvenslydene til en helt ny dimensjon 
av dyp bass.

Spillport
Spillporten er en enkel tilkoblingsløsning som kobler 
spillkonsollen direkte til lydanlegget for bedre 
kvalitet på lyden i spillene dine. Du kan velge mellom 
tre spennende lydinnstillinger i spillportmodus: Med 
hurtigmodus sparkes adrenalinet i gang i raske bil- og 
flyspill, slagmodus gir mer kraft i slaget i kampspill 
mann mot mann, og i blastmodus vil du få full 
bakoversveis av eksplosjoner i krigsspill og lignende. 
Med spillblandingsmodusen MIX-IT, som er 
tilgjengelig på Mini Hi-Fi-systemer, kan du blande 
lyden fra spill med en favorittlåt fra en CD, 
radiostasjon eller ekstern spiller.

Forhåndsinnstilte lydmodi
Forhåndsinnstilte lydmodi gir maksimal spilleglede

CD-R/RW-kompatibel
CD-RW-kompatibel betyr at lydanlegget kan spille 
av både CD-R- (CD-Recordable) og CD-RW-plater 
(CD-Rewritable). På CD-R-plater kan man bare 
spille inn én gang, mens man kan spille inn musikk 
eller skrive inn data flere ganger på CD-RW-plater . 
Disse platene kan bare spilles av på kompatible 
audio-CD-spillere. Laser-pickupen og CD-
dekoderkretsene på CD-RW-kompatible spillere er 
spesielt utformet til å lese det spesielle 
lydinnspillingslaget med faseendringer på CD-RW-
plater, slik at du alltid kan spille av musikk fra CDer 
du har spilt inn selv, på CD-spilleren.

Forhåndsinnstilte digitale forvalg
Forhåndsinnstilte digitale forvalg

Stereokassettspiller med autostop

Stereokassettspiller med autostop
AZ2535/00C

Spesifikasjoner
Lyd
• Equalizer: Trebånds
• Equalizer-innstillinger: Spill (blast, slag, fart)
• Høyttalertyper: Bassrefleks-høyttalersystem
• Utgangseffekt (RMS): 2 x 4 W
• Lydforbedringer: MAX-lyd, Diskant- og 

basskontroll
• Lydsystem: Stereo
• Høyttalerdiameter: 4"
• Volumkontroll: Volumkontroll roterende/koder

Høyttalere
• Innebygde høyttalere: 2
• Overflate: Metall
• Høyttalerforbedring: Max BASS-port
• Høyttalertyper: Høyttalere

Lydavspilling
• Kassettspillerteknologi: Mekanisk
• Avspillingsmedier: CD, CD-R, CD-RW
• Modi for plateavspilling: Hurtig forover/bakover, 

Neste/forrige, sporsøk, Gjenta avspilling, Shuffle-
avspilling

• Lastetype: topp
• Antall spillere: 1
• Programmerbare spor: 20

Lydopptak
• Innspillingsmedium: Bånd
• Båndopptaksforbedring: Synkronisert start av CD-

opptak

Tuner/mottak/overføring
• Antenne: AM-antenne, FM-antenne
• Automatisk digital tuning
• Tunerbånd: FM, MW

Tilkoblingsmuligheter
• Lydinngang for data: Lyd venstre/høyre (RCA) 2x
• Aux-inngang: Spillport
• Hodetelefon: 3,5 mm
• Videoinngang: CVBS-video (RCA) 1 x
• Videoutgang – analog: Kompositt CVBS (gul cinch)

Anvendelighet
• Bakbelysning
• Bakbelysningsfarge: Gul
• Skjermsifre: 7
• Skjermtype: LCD

Tilbehør
• Vedlagt tilbehør: Nettledning, Lyd- og videokabel, 

Bruksanvisning, Garantisertifikat

Mål
• Emballasjemål (B x H x D): 560 x 236 x 348 mm
• Produktmål (B x H x D): 520 x 178 x 287 mm
• Vekt: 4,1 kg
• Vekt, inkl. emballasje: 6,1 kg

Strøm
• Batteritype: LR20
• Batterispenning: 1,5 V
• Lysnett
• Antall batterier: 8
•
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