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REPRODUZIR . ALTO. EM QUALQUER LUGAR
com transmissão de música sem fios via Bluetooth
O Philips AZ1 emite músicas potentes de rádio, iPhones/iPads/iPods, CD e qualquer dispositivo 

Bluetooth. Com emparelhamento de um só toque por NFC, a transmissão de música sem fios via 

Bluetooth nunca foi tão fácil. Ligue um microfone ou uma guitarra para desfrutar de uma jam session.

Reproduza tudo o que deseja
• Transmitir música sem fios a partir de qualquer smartphone via Bluetooth™
• Emparelhamento Bluetooth de um só toque por NFC
• Reproduz MP3-CD, CD e CD-R/RW
• Reproduza e carregue o seu iPod/iPhone/iPad através da porta USB
• Sintonização digital FM com estações programadas
• Microfone e entrada de guitarra com controlo de nível

Reproduza onde desejar
• Alça de transporte e design robusto para uma melhor portabilidade
• Funciona com tanto com CA, como com pilhas tipo botão D

Reproduza bem alto
• Potência de saída máxima RMS de 40 W
• Som MAX para uma potência imediata
• Altifalantes coaxiais fornecem um som natural e cristalino
• Controlo de Som Digital para definições optimizadas de estilos musicais



 Transmita música via Bluetooth™
O Bluetooth é uma tecnologia de comunicação 
sem fios de curto alcance que oferece 
fiabilidade e eficiência energética. A tecnologia 
permite uma fácil ligação sem fios ao iPod/
iPhone/iPad ou a outros dispositivos 
Bluetooth, como smartphones, tablets ou até 
computadores portáteis. Assim, pode 
desfrutar facilmente da sua música favorita e de 
som de vídeos através deste altifalante via 
ligação sem fios.

Tecnologia NFC
Emparelhe dispositivos Bluetooth facilmente 
com a tecnologia NFC (Near Field 
Communication - comunicação por 
aproximação) de um só toque. Basta tocar 
com o smartphone ou o tablet com NFC na 
área NFC de um altifalante para o ligar, iniciar 
o emparelhamento Bluetooth e iniciar a 
transmissão de música.

Microfone e entrada de guitarra
Transforme o seu aparelho Philips no sistema 
de entretenimento para ocasiões especiais ou 
para diversão espontânea. Um microfone 
integrado e uma porta para guitarra permitem-
lhe demonstrar o seu talento, proporcionar 
entretenimento ou fazer discursos e anúncios. 
Pode continuar a ser reproduzida música de 
várias fontes, mesmo quando utiliza o 

microfone e liga um instrumento musical. 
Agora pode cantar karaoke sempre que quiser 
ou ligar a sua guitarra para jam sessions 
electrizantes. Com a Philips, a diversão é 
infindável.

Alça de transporte e design robusto
Basta encaixar a alça de transporte, colocá-la 
sobre o seu ombro e sair. O AZ1 também tem 
o tamanho perfeito para levar consigo na 
cabina de um avião e poder apresentar o seu 
espectáculo no estrangeiro. O seu design 
robusto é suficientemente resistente para 
sobreviver a festa após festa, no interior ou ao 
ar livre, e os controlos podem ser voltados 
para dentro para estarem protegidos quando 
transporta o sistema.

Reproduza e carregue o iPod/iPhone/
iPad

Este altifalante é fornecido com uma porta 
USB, que lhe permite carregar comodamente 

o seu iPod, iPhone, iPad. Basta ligar o seu 
dispositivo Apple com o respectivo cabo USB 
à parte posterior do altifalante. Pode 
reproduzir qualquer música do seu dispositivo 
Apple enquanto este carrega.

Som MAX

A tecnologia do Som MAX produz um 
aumento imediato dos graves, maximizando o 
desempenho do volume e proporcionando 
imediatamente a maior experiência sonora 
com um simples toque num botão. O seu 
circuito electrónico sofisticado calibra as 
definições existentes do som e do volume e 
intensifica os graves e o volume para o nível 
máximo, sem distorção. O resultado final é 
uma amplificação nítida do espectro de som e 
do volume e som potente e profundo em 
qualquer música.

Potência de saída máxima RMS de 40 W
Potência de saída máxima RMS de 40 W
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Compatível com iPad
• através da porta USB: iPad, iPad 2, iPad 3, iPad 4

Compatibilidade com iPhone
• através da porta USB: iPhone, iPhone 3G, iPhone 

3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, 
iPhone 5S

Compatível com iPod
• através da porta USB: iPod nano de 1.ª geração, 

iPod nano de 2.ª geração, iPod nano de 3.ª geração, 
iPod nano de 4.ª geração, iPod nano de 6.ª geração, 
iPod touch, iPod touch de 2.ª geração, iPod touch 
de 3.ª geração, iPod touch de 4.ª geração, iPod 
touch de 5.ª geração

Reprodução de áudio
• Suporte de reprodução: CD, CD-R, CD-RW, CD 

MP3, CD WMA
• Modo de reprodução para USB: avanço/retrocesso 

rápido, procurar o álbum seguinte/anterior, 
procurar a faixa seguinte/anterior, repetição/
aleatório/programa, reprodução/pausa

• Modos de reprodução de discos: avanço/
retrocesso rápido, procurar a faixa seguinte/
anterior, repetição/aleatório/programa, procurar o 
álbum seguinte/anterior, reprodução/pausa

Som
• Melhoramento do som: Sistema Bass Reflex, Som 

MAX
• Controlo do volume: rotativo
• Potência de saída: 40 W RMS (máx.)

Altifalantes
• N.º de altifalantes incorporados: 2
• Altifalantes: Diafragma do altifalante coaxial
• Acabamento da grelha do altifalante: metal

Funcionalidades
• Tipo de visor: Visor LCD com retroiluminação

Conectividade
• 1 entrada para microfone: 6,3 mm (1/4 pol.)
• Ligação MP3: Entrada de linha estéreo 3,5 mm
• Ficha dos auscultadores de 3,5 mm
• USB: Anfitrião USB
• 1 entrada para guitarra: 6,3 mm (1/4 pol.)

Alimentação
• Tipo de alimentação: Entrada de CA
• Tipo de bateria: 8 pilhas de tamanho D

Acessórios
• Cabos/ligação: cabo de alimentação
• Outros: Manual de início rápido
• Garantia: Folheto de garantia
• Alça para o ombro

Tecnologia sem fios Bluetooth®
• Perfis: A2DP, AVRCP
• Versão: V2.1 + EDR

Sintonizador/recepção/transmissão
• Estações pré-sintonizadas: 20
• Bandas do sintonizador: FM
•
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