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Bluetooth® és NFC
USB-vel

AZ1890T
Élvezze a zenét vezeték nélkül, 

bárhova is megy
A Philips hordozható CD Soundmachine nagy teljesítményű hangrendszer, melyet bárhova magával 

vihet. Zenéje szabadon szárnyalhat a könnyed Bluetooth-párosítást biztosító vezeték nélküli 

egyérintéses NFC csatlakoztathatóságnak köszönhetően, ezen kívül USB-n, CD-n és MP3 CD-n 

található kedvenc zeneszámait is lejátszhatja.

Élvezze a több forrásból érkező zenét
• Bluetooth™ zenestreamelés vezeték nélkül az okostelefonjáról
• Egyérintéses, NFC technológiát alkalmazó okostelefonok a Bluetooth párosításhoz
• USB Direct az MP3 formátumú zene lejátszásához
• MP3-CD, CD és CD-R/RW lejátszás
• Még több zene a 20 programhelyes digitális FM rádióval

Egyszerű használat
• Kézreálló távvezérlő a fokozott kényelemért
• Sztereó fejhallgató-csatlakozó a zene személyesebb élvezetéhez
• Audiobemenet a könnyű hordozható zenelejátszáshoz

Erőteljes hang, amit hall és érez
• Bass Reflex hangsugárzó rendszer az erőteljes, mélyebb basszushangért
• Dinamikus basszuskiemelés: mély, drámai hang
• 10 W RMS kimeneti összteljesítmény



 Bluetooth™ zenestreamelés

A Bluetooth egy stabil és energiahatékony, rövid 
hatótávolságú, vezeték nélküli kommunikációs 
technológia. A technológia lehetővé teszi iPod/
iPhone/iPad készülékhez, illetve más Bluetooth 
készülékekhez - pl. okostelefonokhoz, 
táblagépekhez, sőt laptopokhoz - történő egyszerű 
vezeték nélküli csatlakozást. Így könnyen, vezeték 
nélkül élvezheti kedvenc zeneszámait, illetve a videók 
és játékok hangját a hangszóróból.

NFC technológia

Párosítsa egyszerűen Bluetooth eszközeit az 
egyérintéses NFC (Near Field Communications) 
technológiával. A hangsugárzó bekapcsolásához, a 
Bluetooth párosításhoz és a zenestreaming 
megkezdéséhez érintse meg NFC technológiát 
alkalmazó okostelefonját vagy táblagépét az adott 
hangsugárzó NFC-területén.

USB Direct az MP3 formátumú zenéhez
USB Direct az MP3 formátumú zene lejátszásához

MP3-CD, CD és CD-R/RW lejátszás

Az MP3 az „MPEG-1 Audio Layer 3” kifejezést 
takarja. Az MP3 egy forradalmian új tömörítési 
technológia, amellyel hatalmas digitális zenei fájlok 
tized akkora méretre csökkenthetők, 
hangminőségük radikális romlása nélkül. Az MP3 vált 
a világhálón használt szabványos hangtömörítési 
formátummá, amely a hangfájlok könnyű és gyors 
átvitelét teszi lehetővé.

Bass Reflex hangsugárzó rendszer

A Bass Reflex hangsugárzó rendszer mély basszus 
hanghatást produkál egy kompakt 
hangszóródobozban. Abban tér el a hagyományos 
hangszóródoboztól, hogy egy basszuscső is 
csatlakozik, amely akusztikusan összhangban áll a 
mélynyomóval, és ez optimalizálja a kiadott alacsony 
frekvenciákat. Az eredmény egy mélyebb, 
szabályozott basszushang és kisebb torzítás. Úgy 
működik, hogy a basszuscsőben rezgésbe hozza a 
levegőt, és az úgy vibrál, mint egy normál 
mélynyomóban. A mélynyomó reakcióval a rendszer 
kibővíti az általánosan alacsony frekvenciájú 
hangokat, és a mély basszushang új dimenzióját hozza 
létre.
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Műszaki adatok
Bluetooth® vezeték nélküli technológia
• Profilok: A2DP, AVRCP

Audiolejátszás
• Bluetooth mód: Lejátszás/Szünet, Előző/Következő
• Direct USB módok: Gyors vissza/Gyors előre, 

Lejátszás/Szünet, Előző/Következő, Programozott 
lejátszás, Ismétlés, Véletlenszerű lejátszás

• Lemezlejátszási módok: Gyorskeresés előre/
visszafelé, Következő/előző album keresése, 
Következő/előző műsorszám keresése, 
Programozott lejátszás, Lejátszás ismétlése, 
Véletlenszerű lejátszás

• Betöltő típusa: Előlap
• Adathordozók lejátszása: CD, CD-R/RW, MP3-

CD
• Programozható műsorszámok: 20

Csatlakoztathatóság
• USB-vel: USB-gazdaport
• Audio/video kimenet: Fejhallgató (3,5 mm-es)
• Audiobemenet (3,5 mm-es)

Hangolóegység/Vétel/Adás
• Antenna: FM antenna
• Hangolási sávok: FM
• Programhelyek: 20
• Hangolás finomítása: automatikus digitális hangolás

Hangzás
• Hangerőszabályzás: fel/le
• Hangzásjavítás: Dinamikus basszuskiemelés
• Hangrendszer: sztereó
• Kimeneti teljesítmény: Max. 10 W összteljesítmény

Hangszórók
• A beépített hangszórók száma: 2
• Továbbfejlesztett hangszórók: Bass Reflex 

hangsugárzó rendszer

Kényelem
• Kijelző számjegyek: 6
• Kijelző típusa: LCD kijelző
• Háttérfény színe: kék

Tartozékok
• Távvezérlő: 12-gombos, lítiumelemmel
• Egyéb: Felhasználói kézikönyv
• Nemzetközi garancialevél

Tápellátás
• Tápegység: 220 - 240 V
• Elemtípus: C méretű (LR14)
• Elemek száma: 6
• Elemfeszültség: 1,5 V

Méretek
• Csomag szélessége: 561 mm
• Csomag magassága: 275 mm
• Csomag mélysége: 159 mm
• Bruttó tömeg: 3,5 kg
• Főegység mélysége: 132 mm
• Főegység magassága: 214 mm
• Főegység szélessége: 451 mm
• Tömeg: 2,5 kg
•
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