
 

 

Philips
CD Soundmachine

Bluetooth® ja NFC-tehnoloogia

CD, MP3-CD, FM
USB-dokk mängimise/laadimise 
jaoks
40 W, mikrofoni- ja kitarrisisend

AZ1
MÄNGIGE . VALJUSTI . KÕIKJAL

Bluetoothi juhtmevaba voogedastusega
Philips AZ1 edastab raadiost, iPhone'ist/iPadist/iPodist, CD-plaatidelt ja Bluetooth-seadmetest võimsaid 

helisid. Tänu ühe puudutusega sidumisele NFC-tehnoloogia abil ei ole muusika voogedastamine 

Bluetoothiga kunagi lihtsam olnud. Musitseerimiseks ühendage külge mikrofon või kitarr.

Esitage kõike
• Voogedastage muusikat ükskõik millisest nutitelefonist juhtmevabalt Bluetooth™-i kaudu
• Ühe puudutusega Bluetoothi ühendamine NFC-ga
• Esitage MP3-CD-sid, CD-sid ja CD-RW-sid
• Esitage ja laadige oma iPodi/iPhone'i/iPadi USB-pordi kaudu
• FM-digitaalhäälestus ja jaamad
• Mikrofoni- ja kitarrisisend koos helitugevuse reguleerimisega

Esitage kõikjal
• Kanderihm ja jõuline disain tagavad parema kaasaskantavuse
• Töötab nii AC kui ka D-suurusega akudel

Esitage valjusti
• Maksimaalne väljundvõimsus 40 W RMS
• MAX Sound võimsuse suurendamiseks hetkega
• Koaksiaalkõlarid esitavad loomulikku ja kristallselget heli
• Digitaalne helijuhtimine optimaalsete muusikastiilide seadete valimiseks



 Voogedastage muusikat Bluetooth™-i 
kaudu
Bluetooth on lühikese vahemaaga traadita side 
tehnoloogia, mis on nii vastupidav kui ka 
energiasäästlik. Tehnoloogia võimaldab lihtsasti 
ühendada iPodi/iPhone'i/iPadi või muu 
Bluetoothi seadme, nagu nutitelefoni, 
tahvelarvuti või isegi sülearvuti, et saaksite 
nautida oma lemmikmuusikat ja video heli 
kõlarite kaudu juhtmevabalt.

NFC-tehnoloogia
Ühe puudutusega NFC (Near Field 
Communications) tehnoloogia võimaldab 
Bluetooth-seadmeid lihtsalt siduda. Lihtsalt 
koputage sisselülitatud NFC-ga nutitelefoni või 
tahvelarvutiga kõlari NFC-alale, et kõlar sisse 
lülitada, alustada Bluetoothi sidumist ja 
muusika voogedastust.

Mikrofoni- ja kitarrisisend
Muutke oma Philipsi komplekt 
meelelahutussüsteemiks erilisteks puhkudeks 
või spontaanseks lõbustuseks. Sisseehitatud 
mikrofon ja kitarriport võimaldavad näidata 
oma talenti, pakkuda meelelahutust või pidada 
kõnet ja edastada teadaandeid. Erinevatest 
allikatest pärit muusika võib mikrofoni 
kasutamisel ja muusikariista ühendamisel edasi 
mängida. Nüüd võite laulda karaoket alati, kui 
seda soovite, või ühendada kitarri elevust 

tekitavateks jämmimisteks. Tänu Philipsile ei 
lõpe lõbu kunagi otsa.

Kanderihm ja jõuline disain
Lihtsalt kinnitage kanderihm, visake see üle õla 
ja asuge teele. Ühtlasi vastab AZ1 lennuki 
käsipagasi mõõtmetele, mistõttu saate oma 
oskused välismaale kaasa võtta. Selle 
vastupidav disain on piisavalt tugev, et toime 
tulla ühelt peolt teisele (toas või õues) 
kulgemisega, ning selle juhtnupud saab ümber 
pöörata, tänu millele on need kaitstud väljas 
ringi liikudes.

Esitage ja laadige iPodi/iPhone'i/iPadi

Sellel kõlaril on USB-port, mis võimaldab 
mugavalt iPodi, iPhone'i ja iPadi laadida. Lihtsalt 
ühendage oma Apple'i seade USB-kaabliga 
kõlari tagaosa külge. Laadimise ajal saate oma 
Apple'i seadmest ka muusikat mängida.

MAX Sound

Tehnoloogia MAX Sound võimendab bassi 
hetkega, suurendades võimsust ja pakkudes 
muljetavaldavat kuulamiselamust vaid 
nupuvajutusega. Süsteemi keerukas 
elektroonika kalibreerib kasutatavad heli- ja 
helitugevuseseaded, võimendades bassi ja 
helitugevuse kohe maksimaalsele tasemele ilma 
heli moonutamata. Selle tulemuseks on 
märgatavalt võimsam heliulatus ja helitugevus, 
mis täiendab iga muusikastiili.

Maksimaalne väljundvõimsus 40 W RMS
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Ühilduvus iPadiga
• USB-liidese kaudu: iPad, iPad 2, iPad 3, iPad 4

Ühilduvus iPhone'iga
• USB-liidese kaudu: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, 

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

Ühilduvus iPodiga
• USB-liidese kaudu: iPod nano (1. põlvkond), iPod 

nano (2. põlvkond), iPod nano (3. põlvkond), iPod 
nano (4. põlvkond), iPod nano (6. põlvkond), iPod 
touch, iPod touch (2. põlvkond), iPod touch (3. 
põlvkond), iPod touch (4. põlvkond), iPod touch 5. 
põlvkond

Heliesitus
• Esitatav andmekandja: CD, CD-R, CD-RW, MP3-

CD, WMA-CD
• USB taasesitusrežiim: Edasi- ja tagasikerimine, 

Järgmisele/eelmisele albumile liikumine, Järgmisele/
eelmisele muusikapalale liikumine, Kordus/
juhuesitus/programmeerimine, Esitamine/
peatamine

• Plaatide esitusrežiimid: Edasi- ja tagasikerimine, 
Järgmisele/eelmisele muusikapalale liikumine, 
Kordus/juhuesitus/programmeerimine, Järgmisele/
eelmisele albumile liikumine, Esitamine/peatamine

Heli
• Heli täiustused: Bassipeegelduse süsteem, MAX 

Sound
• Helitugevuse regulaator: Pööratav nupp
• Väljundvõimsus: 40 W RMS (maks.)

Kõlarid
• Sisseehitatud kõlarite arv: 2
• Kõlarid: Koaksiaalkõlarite draiver
• Kõlarikatte viimistlus: metall

Mugavus
• Ekraani tüüp: Tagantvalgustusega LCD-ekraan

Ühenduvus
• Mikrofonisisend x 1: 1/4 tolli (6,3 mm)
• MP3 Link: 3,5 mm stereosisend
• 3,5 mm kõrvaklapipistik
• USB: USB host
• Kitarrisisend x1: 1/4 tolli (6,3 mm)

Võimsus
• Toite tüüp: Vahelduvvoolusisend
• Aku tüüp: 8 D-mõõdus akut

Tarvikud
• Kaablid/ühendused: Toitejuhe
• Muu: Kiirjuhend
• Garantii: Garantiileht
• Õlarihm

Bluetooth®-i juhtmeta tehnoloogia
• Profiilid: A2DP, AVRCP
• Versioon: V2.1 + EDR

Tuuner/vastuvõtt/ülekanne
• Salvestatavad jaamad: 20
• Tuuneri sagedusribad: FM
•
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