
 

 

Philips
CD радиокасетофон

Bluetooth® и NFC
CD, MP3-CD, FM
USB док за възпроизвеждане/
зареждане
40 W, вход за микрофон и 
китара

AZ1
ВЪЗПРОИЗВЕЖДАЙТЕ. СИЛНО. НАВСЯКЪДЕ
с безжично поточно извличане на музика чрез Bluetooth
Philips AZ1 излъчва силни мелодии от радио, iPhone/iPad/iPod, CD и всяко устройство с Bluetooth. 

Със сдвояване с едно докосване чрез NFC поточното извличане на музика по безжичен път чрез 

Bluetooth никога не е било по-лесно. Включете микрофон или китара за собствен джем сешън.

Възпроизвеждайте всичко
• Извличайте поточно музика от всеки смартфон безжично чрез Bluetooth™
• Bluetooth сдвояване с едно докосване с NFC
• Изпълнявайте: MP3-CD, CD и CD-R/RW
• Слушайте и зареждайте вашия iPod/iPhone/iPad през USB порта
• Цифрова настройка с настроени станции
• Вход за микрофон и китара с управление на звука

Възпроизвеждайте навсякъде
• Лента за носене и здрава конструкция за по-добра преносимост
• Работи с променливотоково захранване, както и батерии D cell

Възпроизвеждайте силно
• 40 W максимална изходна мощност (RMS)
• MAX Sound за мигновено усилване на мощността
• Коаксиалните високоговорители осигуряват естествен и кристално ясен звук
• Управление на цифров звук за оптимизирани настройки за стил музика



 Поточно извличане на музика чрез 
Bluetooth™
Bluetooth е технология за безжична 
комуникация на малки разстояния, която е 
едновременно стабилна и енергийно 
ефективна. Тя осигурява лесна безжична 
връзка с iPod/iPhone/iPad или други 
Bluetooth устройства, като смартфони, 
таблети и дори лаптопи. Сега можете да се 
наслаждавате на любимата си музика и на 
звука от видео безжично и лесно – с тази 
тонколона.

Технология NFC
Сдвоявайте Bluetooth устройства с едно 
докосване - чрез технологията NFC (Near 
Field Communications). Просто докоснете 
смартфона или таблета с NFC възможности 
до NFC зоната на тонколоната и 
тонколоната ще се включи, ще се извърши 
Bluetooth сдвояване и ще се стартира 
поточното възпроизвеждане на музика.

Вход за микрофон и китара
Превърнете своя комплект от Philips в 
развлекателна система за специални случаи 
или за спонтанни забавления. Вграден 
микрофон и порт за китара ви позволяват да 
покажете таланта си, да се забавлявате или 
да изнасяте речи и да правите обявления. 
Музиката от различни източници може да 
продължава да се възпроизвежда дори 
когато използвате микрофона и включите 

музикален инструмент. Вече можете да 
организирате караоке по всяко време или да 
свържете китара за наелектризиращи джем 
сешъни. С Philips забавленията никога не 
спират.

Лента за носене и здрава конструкция
Просто поставете лентата за носене, 
преметнете я през рамо и тръгнете. AZ1 
също така е с идеален размер според 
изискванията на авиолиниите за ръчен 
багаж, така че можете да вземете уменията 
си на борда. Здравата му конструкция е 
достатъчно издръжлива, за да се справи с 
живота от парти на парти, на закрито и 
навън, а контролите могат да се обърнат, за 
да са защитени, когато сте на открито.

Слушайте и зареждайте iPod/iPhone/
iPad

Високоговорителят е снабден с USB порт, 
който ви позволява удобно да зареждате 
iPod, iPhone или iPad. Просто свържете 
устройството с USB кабел към гърба на 

високоговорителя. Можете да изпълнявате 
всяка музика от своето устройство Apple, 
докато то се зарежда.

MAX Sound

Технологията MAX Sound дава мигновено 
усилване на басите, подобрява максимално 
звученето и създава мигновено най-
впечатляващо преживяване при слушане 
само с натискането на един бутон. 
Сложната електроника на MAX Sound 
калибрира съществуващите настройки на 
звука и силата и усилва мигновено басите и 
силата до максимално ниво без 
изкривяване. Крайният резултат е 
забележимо повишаване - както на силата, 
така и на звуковия спектър - и мощно аудио 
усилване, което разширява въздействието 
на всеки тип музика.

40 W максимална изходна мощност 
(RMS)
40 W максимална изходна мощност (RMS)
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Съвместимост с iPad
• през USB порт: iPad, iPad 2, iPad 3, iPad 4

Съвместимост с iPhone
• през USB порт: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, 

iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 
5S

Съвместимост с iPod
• през USB порт: iPod nano 1-во поколение, iPod 

nano 2-ро поколение, iPod nano 3-то поколение, 
iPod nano 4-то поколение, iPod nano 6-то 
поколение, iPod touch, iPod touch 2-ро 
поколение, iPod touch 3-то поколение, iPod 
touch 4-то поколение, iPod touch 5-то 
поколение

Аудио възпроизвеждане
• Носители за възпроизвеждане: CD, CD-R, CD-

RW, MP3-CD, WMA-CD
• Режим на изпълнение от USB: бързо напред/
назад, търсене следваща/предишна песен в 
албум, търсене на следваща/предишна песен, 
повторение/разбъркване/програмиране, 
възпроизвеждане/пауза

• Режими на възпроизвеждане на диска: бързо 
напред/назад, търсене на следваща/предишна 
песен, повторение/разбъркване/програмиране, 
търсене следваща/предишна песен в албум, 
възпроизвеждане/пауза

Звук
• Подобрение на звука: басрефлексна система, 

MAX Sound
• Регулиране на силата на звука: въртящ се
• Изходна мощност: 40 W RMS (макс.)

Високоговорители
• Брой вградени високоговорители: 2
• Говорители: Коаксиален възбудител на 
високоговорителя

• Покритие на мрежите на високоговорителите: 
метал

Комфорт
• Тип на дисплея: LCD дисплей с подсветка

Възможности за свързване
• Вход за микрофон – 1 бр.: 1/4-инчов (6,3 мм)
• MP3 Link: 3,5 мм стерео вход
• 3,5 мм жак за слушалки
• USB: USB хост
• Вход за китара – 1 бр.: 1/4-инчов (6,3 мм)

Захранване
• Тип захранване: Вход за променлив ток
• Тип батерия: 8 x батерия размер D

Аксесоари
• Кабели/свързване: захранващ кабел
• Други: Ръководство за бърз старт
• Гаранция: Гаранционна карта
• Презрамка

Безжична технология Bluetooth®
• Профили: A2DP, AVRCP
• Версия: V2.1 + EDR

Тунер / Приемане / Предаване
• Предварително настроени станции: 20
• Обхвати на тунера: FM
•
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