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JÁTSSZA LE. HANGOSAN. BÁRHOL
Bluetooth vezeték nélküli zenestreaming
A Philips AZ1 hihetetlen hangerőt biztosít, legyen szó rádió, iPhone/iPad/iPod, CD vagy bármely
Bluetooth eszköz lejátszásáról. Az egyérintéses NFC párosításnak köszönhetően minden eddiginél
egyszerűbb a Bluetooth zenestreaming. A készülékhez mikrofont vagy gitárt is csatlakoztathat a
maradéktalan élményért.
Játsszon le mindent!
• Zenestreamelés Bluetooth™-kapcsolattal valamennyi okostelefonról
• Egyérintéses Bluetooth-párosítás NFC-technológiával
• MP3-CD, CD és CD-R/RW lejátszás
• Játsszon le zenét és töltse iPod/iPhone/iPad készülékét USB csatlakozón keresztül
• FM digitális hangolás programhelyekkel
• Mikrofon- és gitárbemenet szintvezérléssel
Játssza le bárhol
• Hordszíj és strapabíró kivitel az egyszerűbb hordozhatóságért
• AC-vel és D-cellás elemekkel működik
Játssza le hangosan
• 40 W RMS maximális kimeneti teljesítmény
• A MAX Sound azonnal megnöveli a teljesítményt
• A koaxiális hangszórók természetes és kristálytiszta hangzást nyújtanak
• Digitális hangszabályzás optimális zenei stílusbeállításhoz
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Fénypontok
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 hangját ezzel a hangsugárzóval.
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.
Mikrofon- és gitárbemenet
Ezt a Philips hangrendszert különleges
alkalmakkor, vagy akár egy hirtelen ötlettől
vezérelve teljes értékű szórakoztató
rendszerré változtathatja. A beépített
mikrofon és gitárport segítségével
bemutathatja tehetségét, szórakoztathatja a
társaságot, beszédet mondhat vagy nyilvános
bejelentést tehet. A mikrofon és a gitár

használata alatt a különféle forrásokból
származó zenének sem kell leállnia. Bármikor
karaokézhat, vagy bemutathatja barátainak
legújabb számait. A Philips ezerféle izgalmas
élményt nyújt.
Hordszíj és strapabíró kivitel
Csak tegye fel a hordszíjat, akassza a vállára, és
már indulhat is. Méretéből adódóan az AZ1
ideális kísérő a légi utazásokon, így tudását akár
a tengerentúlon is bemutathatja. Robusztus
kivitelének köszönhetően elég jól bírja a
strapát ahhoz, hogy minden bulin nagyszerű
hangulatot teremtsen; ha átfordítja a
vezérlőpanelt, akkor útközben sem kell
tartania a készülék sérülésétől.
iPod/iPhone/iPad lejátszás és töltés

A hangsugárzón USB csatlakozó található,
amelyről kényelmesen töltheti iPod, iPhone
vagy iPad készülékét. Egyszerűen
csatlakoztassa Apple készülékét USB kábellel a

hangsugárzó hátsó részéhez. Töltés közben
zenét is lejátszhat az Apple készülékről.
MAX Sound

A MAX Sound technológia kiemeli a
mélyhangokat, maximálisra növeli a
teljesítményt, és a leghatásosabb zenehallgatási
élményt biztosítja egy gombnyomással.
Kifinomult elektronikus kapcsolástechnikája
kalibrálja a meglévő hangszín- és hangerőbeállítást, azonnal kiemeli a mélyhangokat, és
maximálisra fokozza a hangerőt anélkül, hogy
torzulás lépne fel. A végeredmény a
hangspektrum és a hangerő érezhető
felerősödése, amely hatásosan kiemeli a
hangot, és jelentősen feljavít minden zenét.
40 W RMS maximális kimeneti
teljesítmény
40 W RMS maximális kimeneti teljesítmény
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Műszaki adatok
iPad kompatibilitás

• USB-csatlakozón keresztül: iPad, iPad 2, iPad 3,
iPad 4

iPhone kompatibilitás

Hangszórók

• A beépített hangszórók száma: 2
• Hangsugárzók: Koaxiális hangszóró-meghajtó
• Hangszórórácsokkal ellátott kidolgozás: fém

• USB-csatlakozón keresztül: iPhone, iPhone 3G,
iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone
5C, iPhone 5S

Kényelem

iPod kompatibilitás

•
•
•
•
•

• USB-csatlakozón keresztül: 1. generációs iPod
nano, 2. generációs iPod nano, 3. generációs iPod
nano, 4. generációs iPod nano, 6. generációs iPod
nano, iPod touch, 2. generációs iPod touch, 3.
generációs iPod touch, 4. generációs iPod touch,
iPod touch 5. generáció

Audiolejátszás

• Adathordozók lejátszása: CD, CD-R, CD-RW,
MP3-CD, WMA-CD
• USB-lejátszási mód: gyorskeresés előre/visszafelé,
következő/előző album keresés, következő/előző
műsorszám keresése, ismétléses/véletlen
sorrendű/programozott, lejátszás/szünet
• Lemezlejátszási módok: gyorskeresés előre/
visszafelé, következő/előző műsorszám keresése,
ismétléses/véletlen sorrendű/programozott,
következő/előző album keresés, lejátszás/szünet

Hang

• Hangkiemelés: bass reflex rendszer, MAX Sound
• Hangerőszabályzás: forgó
• Kimeneti teljesítmény: 40 W RMS (max.)

• Kijelző típusa: Háttér-világításos LCD kijelző

Csatlakoztathatóság

1 mikrofonbemenet: 1/4 hüvelykes (6,3 mm-es)
MP3 Link: 3,5 mm-es sztereó vonalbemenet
3,5 mm-es fejhallgató-csatlakozó
USB-vel: USB-gazdaport
1 gitárbemenet: 1/4 hüvelykes (6,3 mm-es)

Tápellátás

• Táplálás típusa: AC bemenet
• Akkumulátor típusa: 8 db D méretű elem

Tartozékok
•
•
•
•

Vezetékek/csatlakozás: Hálózati tápkábel
Egyéb: Gyors üzembe helyezési útmutató
Garancia: Garancialevél
Vállpánt

Bluetooth® vezeték nélküli technológia
• Profilok: A2DP, AVRCP
• Verzió: V2.1 + EDR

Hangolóegység/Vétel/Adás
• Programozott állomások: 20
• Hangolási sávok: FM
•
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