
 

 

Philips
Bumbox CD

AZ2535
Niezapomniane wrażenia w czasie gry

z technologią MAX Sound
Jako osoba młoda i energiczna wymagasz niezapomnianych wrażeń w czasie gry! Odlotowy model 
AZ2535 z portem gier Philips’ Gameport umożliwia podłączenie do zestawu Max Sound, dzięki 
czemu możesz w pełni słyszeć i odczuwać efekty w grach i swoją ulubioną muzykę!

Potężny dźwięk, który słyszysz i czujesz
• MAX Sound to szybkie wzmocnienie głośności
• Głośniki Bass Reflex zapewniają wydajne, głębsze basy

Doskonały do gier
• Wspaniała jakość efektów dźwiękowych w grach
• Ustawienia trybu dźwięku to zawsze maksimum dźwięku w grach

Korzystaj z trzech różnych źródeł ulubionej muzyki
• Obsługa płyt CD-R i CD-RW
• Cyfrowe strojenie z pamięcią
• Stereofoniczny magnetofon z automatycznym zatrzymywaniem



 funkcja MAX Sound
Naciśnięcie przycisku MAX Sound powoduje 
natychmiastowe wzmocnienie dźwięków 
niskotonowych i podniesienie do maksimum mocy 
głośności, co daje imponujące efekty przy słuchaniu 
muzyki. Zaawansowany układ elektroniczny wysokiej 
jakości kalibruje bieżący dźwięk oraz ustawienia 
głośności i od razu wzmacnia tony niskie i głośność 
do maksymalnego poziomu bez zniekształceń. W 
rezultacie otrzymuje się wyraźne wzmocnienie 
zarówno spektrum dźwięków, jak i głośności, co 
dodaje dynamiki każdej muzyce.

Zest. gł. z syst. Bass Reflex
Zestaw głośnikowy z systemem Bass Reflex emituje 
niskie tony o większej głębi niż kompaktowy system 
głośnikowy. Zestaw ten różni się od systemu 
kompaktowego tubą basową akustycznie 
zharmonizowaną z głośnikiem niskotonowym, co 
pozwala uniknąć obcinania niskich dźwięków. Efekt 
to głębszy regulowany bas i mniejsze zniekształcenia. 
System działa w ten sposób, że wprowadza w 
rezonans masę powietrza znajdującą się w tubie 
basowej, aby wibrowała jak zwykły głośnik 
niskotonowym. W połączeniu z reakcją głośnika 
niskotonowego oznacza to ogólne wzmocnienie 
basów i większą ich głębię.

Port gier
Gameport to złącze, przez które łatwo podłączyć 
konsolę do sprzętu audio, aby dźwięk w grach robił 
większe wrażenie. Wybierz jeden z trybów Game 
Sound Mode: Speed, aby poczuć przypływ adrenaliny, 
gdy ścigasz się na torze lub w powietrzu; Punch, aby 
zadawać silniejsze ciosy w grach sztuki walki; i 
wreszcie Blast, aby doświadczyć prawdziwego huku 
eksplozji w strzelaninach. W miniwieżach Hi-Fi 
dostępna jest funkcja Game Mix, MIX-IT, która 
umożliwia miksowanie efektów z gier z dźwiękiem 
płynącym ze ścieżki CD, stacji radiowej lub 
zewnętrznego odtwarzacza audio.

Ustawienia trybu dźwięku
Ustawienia trybu dźwięku to zawsze maksimum 
dźwięku w grach

Obsługa płyt CD-R/RW
Kompatybilny z CD-RW oznacza, że w sprzęcie 
audio można odtwarzać płyty CD-R i CD-RW. CD-
R to płyty jednokrotnego zapisu, które można 
odtwarzać w dowolnym odtwarzaczu CD, podczas 
gdy CD-RW to płyty wielokrotnego zapisu i 
kasowania, które można odtwarzać tylko w 
kompatybilnych odtwarzaczach CD. Promień lasera i 
układ dekodera CD w odtwarzaczach 
kompatybilnych z CD-RW są specjalnie 
dostosowane do odczytu specjalnej warstwy, na 
której zapisana jest muzyka na płytach CD-RW, 
dzięki czemu na takim sprzęcie audio można 
odtwarzać płyty nagrane w domu.

Cyfrowe strojenie z pamięcią
Cyfrowe strojenie z pamięcią

Stereofoniczny magnetofon z 
automatycznym zatrzymywaniem
Stereofoniczny magnetofon z automatycznym 
zatrzymywaniem
AZ2535/00C

Zalety
• Liczba baterii lub akumulatorów: 8
•

Dźwięk
• Korektor: 3-pasmowy
• Ustawienia korektora: Gamesound (Blast, Punch, 

Speed)
• Typy głośników: Zest. gł. z syst. Bass Reflex
• Moc wyjściowa (RMS): 2 x 4 W
• Funkcje poprawy dźwięku: funkcja MAX Sound, 

Regulacja tonów wysokich i niskich
• System dźwięku: Stereo
• Średnica głośnika: 10 cm
• Regulacja głośności: Pokrętło/koder regulacji 

głośności

Głośniki
• Wbudowane głośniki: 2
• Wykończenie: Metal
• Funkcje i cechy dotyczące głośników: Port Max 

BASS
• Typy głośników: Głośniki

Odtwarzanie dźwięku
• technologia magnetofonów kasetowych: 

Mechaniczna
• Odtwarzane nośniki: płyta CD, CD-R, CD-RW
• Tryby odtwarzania płyt: Szybkie odtwarzanie do 

przodu/do tyłu, Wyszukiwanie nast./poprzed. 
ścieżki, Odtwarzanie wielokrotne, Odtwarzanie w 
kolejności losowej

• Sposób ładowania: Góra
• Liczba magnetofonów: 1
• liczba utworów do zaprogramowania: 20

Nagrywanie dźwięku
• Nośnik nagrywania: Taśma
• Funkcje dotyczące nagryw. na kasecie: 

zsynchronizowane nagrywanie z CD

Tuner/Odbiór/Transmisja
• Antena: Antena na fale DŁ./ŚR., Antena zakresu 

UKF
• Automatyczne dostrajanie cyfrowe
• Pasma tunera: UKF, ŚR.

Możliwości połączeń
• Wejście audio dla danych: Audio L/P (RCA) 2x
• Wejście AUX: Port gier
• Słuchawki: 3,5 mm
• Wejście wideo: CVBS wideo (RCA) 1x
• Wyjście wideo – analogowe: Kompozytowe CVBS 

(żółty cinch)

Udogodnienia
• Podświetlenie
• Kolor podświetlenia: Bursztynowy
• Liczba wyświetlanych cyfr: 7
• Typ wyświetlacza: LCD

Akcesoria
• Akcesoria w zestawie: Przewód zasilający sieciowy, 

Przewód audio/wideo, Instrukcja obsługi, Karta 
gwarancyjna

Wymiary
• Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 

560 x 236 x 348 mm
• Wymiary produktu (szer. x wys. x gł.): 

520 x 178 x 287 mm
• Waga: 4,1 kg
• Waga wraz z opakowaniem: 6,1 kg

Zasilanie
• Rodzaj baterii/akumulatora: LR20
• Napięcie baterii: 1,5 V
• Zasilanie sieciowe
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