
 

Philips
CD-lydmaskin med 
dynamisk bassforsterking 
(DBB)

MP3

AZ5130
MP3-CD med dynamisk 

bassforsterking
CD Sound Machine med stereolyd fra to store høyttalere. Kraftig lydmaskin med 
fantastisk stereolyd fra MP3-CD, CD, kassett eller radio.

VCD- og CD-spiller spekket med funksjoner
• Kompatibel med MP3-CD, CD-R/RW

Fyldig og klar lydopplevelse
• Dynamisk bassforsterking for dyp og effektfull lyd
• Bassrefleks-høyttalere gir en kraftig og dypere bass
• 4" fulltonehøyttalere for kraftig lyd

Lett å bruke
• CD til bånd, synkronisert start for opptak
• Stereo hodetelefonkontakt
• Praktisk fjernkontroll
 



 Kompatibel med MP3-CD, CD-R/RW
Kompatibel med MP3-CD, CD-R/RW

dynamisk bassforsterking (DBB)

Dynamisk bassforsterking maksimerer 
musikkopplevelsen ved å vektlegge bassen i 
musikken uansett volum - lavt eller høyt – med ett 
tastetrykk! De laveste bassfrekvensene blir vanligvis 
borte når volumet er lavt. For å motvirke dette kan 
du slå på dynamisk bassforsterking for å forsterke 
bassnivåene, slik at du kan nyte den samme musikken 
også når du senker volumet.

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.

4" fulltone høyttalere
4" fulltonehøyttalere for kraftig lyd

Synkronisert start for CD-opptak
CD til bånd, synkronisert start for opptak

Stereo hodetelefonkontakt

Stereo hodetelefonkontakt

Praktisk fjernkontroll
Praktisk fjernkontroll
AZ5130/00C

Høydepunkter
opptak •
Lyd
• Høyttalertyper: Bassrefleks-høyttalersystem
• Lydsystem: Stereo
• Høyttalerdiameter: 4"
• Utgangseffekt (RMS): 2 x 1,5 W
• Volumkontroll: roterende

Høyttalere
• Innebygde høyttalere: 2
• Overflate: Metall
• Høyttalertyper: Høyttalere

Videoavspilling
• Modi for plateavspilling: A-B-gjentakelse, Hurtig 

bakover, Hurtig forover, Introscan, OSD, Pause, 
PBC, Sakte film, Zoom

Lydavspilling
• Kassettspillerteknologi: Mekanisk
• Avspillingsmedier: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
• 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-

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

Tilkoblingsmuligheter
• Lydutgang: Stereolyd (3,5 mm jack(kontakt)) 1 x
• Videoutgang – analog: Video (3,5 mm-

jack(kontakt)) 1x

Anvendelighet
• Skjermsifre: 3
• Skjermtype: LCD

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

Bruksanvisning, Garantisertifikat
• Fjernkontroll: 33-tasters

Mål
• Emballasjemål (B x H x D): 470 x 211 x 260 mm
• Produktmål (B x H x D): 400 x 173 x 240 mm
• Vekt: 3,5 kg
• Vekt, inkl. emballasje: 4,2 kg

Strøm
• Batteritype: LR14, UM2
• Batterispenning: 1,5 V
• Lysnett
• Antall batterier: 6
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