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PŘEHRÁVEJTE . HLASITĚ . KDEKOLI

s bezdrátovým streamováním hudby Bluetooth
Přehrávač Philips AZ1 umí rozpumpovat hudbu ve velkém, ať už z rádia, iPhonu/iPadu/iPodu, 
CD nebo zařízení Bluetooth. Bezdrátové streamování hudby přes Bluetooth nebylo nikdy 
jednodušší díky párování One-Touch NFC. Zapojte mikrofon nebo kytaru a zajamujte si.

Přehrát vše
• Streamujte hudbu z jakéhokoli chytrého telefonu bezdrátově pomocí funkce Bluetooth™
• Párování Bluetooth jedním dotykem pomocí funkce NFC
• Přehrávání ve formátech MP3-CD, CD a CD-R/RW
• Přehrávejte a nabíjejte iPod/iPhone/iPad pomocí portu USB
• Digitální tuner FM s předvolbami
• Vstup pro mikrofon a kytaru s ovládáním úrovně

Přehrávejte kdekoli
• Cestovní popruh a robustní design pro větší přenosnost
• Funguje na střídavý proud a také na baterie velikosti D

Přehrávejte nahlas
• Maximální výstupní výkon 40 W RMS
• Zvuk MAX Sound pro okažité zvýšení výkonu
• Koaxiální reproduktory přinášejí přirozený a křišťálově čistý zvuk
• Optimalizované nastavení pro různé styly hudby Digital Sound Control



 Streamování hudby pomocí Bluetooth™
Rozhraní Bluetooth je bezdrátové komunikační 
rozhraní s krátkým dosahem, které je efektivní 
a zároveň energeticky úsporné. Tato 
technologie umožňuje snadné bezdrátové 
připojení mezi iPody/iPhony/iPady a dalšími 
zařízeními s rozhraním Bluetooth, jako jsou 
chytré telefony, tablety nebo dokonce 
notebooky. Takže můžete snadně vychutnávat 
svou oblíbenou hudbu či zvuk k videu 
z reproduktoru a bezdrátově.

Technologie NFC
Pomocí technologie NFC (Near Field 
Communications) spárujete zařízení Bluetooth 
jednoduše jedním dotykem. Stačí klepnout na 
chytrý telefon nebo tablet s technologií NFC 
v dosahu NFC reproduktoru. Takto jednoduše 
reproduktor zapnete, aktivujete párování 
Bluetooth a spustíte streamování hudby.

Vstup pro mikrofon a kytaru
Proměňte svůj přístroj Philips v zábavní systém 
pro zvláštní příležitosti nebo spontánní zábavu. 
Vestavěný port pro mikrofon a kytaru vám 
umožní předvést vaše nadání, pobavit publikum 
nebo pronášet řeči a oznámení. Hudba 
z různých zdrojů může stále hrát, i když 
používáte mikrofon a zapojíte hudební nástroj. 

Nyní můžete kdykoli použít funkci karaoke 
nebo připojit kytaru a jamovat. Se společností 
Philips zábava nikdy nekončí.

Cestovní popruh a robustní design
Stačí připevnit cestovní popruh, přehodit ho 
přes sebe a můžete vyrazit. Model AZ1 má 
perfektní přenosnou velikost, takže můžete své 
dovednosti ukázat kdekoli. Robustní design je 
dostatečně odolný, přežije každou párty, venku 
i vevnitř, a ovládání můžete dokonce převrátit, 
aby byl chráněný, když nejste přítomni.

Přehrávejte a nabíjejte iPod/iPhone/iPad

Tento reproduktor se dodává s portem USB, 
takže můžete pohodlně nabíjet svůj iPod, 
iPhone nebo iPad. Stačí jen připojit zařízení 
Apple pomocí tohoto kabelu USB k zadní 
straně reproduktoru. Během nabíjení můžete 

ze svého zařízení Apple přehrávat jakoukoli 
hudbu.

MAX Sound

Zvuková technologie MAX Sound zajišťuje 
okamžité zvýšení výkonu při reprodukci 
basových tónů, maximální využití výkonu při 
nastavené hlasitosti a vytváří nejpůsobivější 
poslechový vjem – stačí stisknout jediné 
tlačítko. Důmyslná elektronická soustava 
upraví nastavení zvuku a hlasitosti tak, aby 
došlo k maximálnímu zvýraznění basů a 
hlasitosti reprodukce bez zkreslení. To má za 
následek slyšitelné zesílení zvukového spektra i 
hlasitosti a zvýraznění zvuku hudby libovolného 
stylu.

Maximální výstupní výkon 40 W RMS
Maximální výstupní výkon 40 W RMS
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Kompatibilita s iPadem
• přes port USB: iPad, iPad 2, iPad 3, iPad 4

Kompatibilita se zařízením iPhone
• přes port USB: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, 

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

Kompatibilita se iPodem
• přes port USB: iPod nano 1. generace, iPod nano 

2. generace, iPod nano 3. generace, iPod nano 
4. generace, iPod nano 6. generace, iPod touch, 
iPod touch 2. generace, iPod touch 3. generace, 
iPod touch 4. generace, iPod touch 5. generace

Přehrávání zvuku
• Média pro přehrávání: CD, CD-R, CD-RW, MP3-

CD, WMA-CD
• Režim přehrávání USB: rychlý posun vpřed/zpět, 

vyhledávání dalšího/předchozího alba, vyhledávání 
další/předchozí stopy, opakování / náhodný výběr / 
program, přehrávání/pauza

• Režimy přehrávání disků: rychlý posun vpřed/zpět, 
vyhledávání další/předchozí stopy, opakování / 
náhodný výběr / program, vyhledávání dalšího/
předchozího alba, přehrávání/pauza

Zvuk
• Vylepšení zvuku: systém bass reflex, MAX sound
• Ovládání hlasitosti: otočný
• Výstupní výkon: 40 W RMS (max.)

Reproduktory
• Počet vestavěných reproduktorů: 2
• Reproduktory: Koaxiální reproduktor
• Provedení mřížky reproduktorů: kov

Pohodlí
• Typ obrazovky: LCD displej s podsvícením

Možnosti připojení
• Vstup pro mikrofon x 1: 6,3 mm (1/4 palce)
• Připojení MP3 Link: Stereofonní linkový vstup 

3,5 mm
• 3,5mm konektor sluchátek: Ano
• USB: Port USB
• Vstup pro kytaru x1: 6,3 mm (1/4 palce)

Spotřeba
• Typ zdroje: Vstup AC
• Typ baterie: 8x baterie velikosti D

Příslušenství
• Kabely/konektory: napájecí kabel
• Jiné: Stručný návod k rychlému použití
• Záruka: Záruční list
• Popruh na rameno: Ano

Bezdrátová technologie Bluetooth®
• Profily: A2DP, AVRCP
• Verze: V2.1 + EDR

Tuner/příjem/vysílání
• Předvolby stanic: 20
• Pásma tuneru: FM
•
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