
 

 

Philips
CD Soundmachine

Bluetooth® a NFC
CD, MP3-CD, FM
USB dok na prehrávanie/nabíjanie
40 W, vstup na mikrofón a gitaru

AZ1
PREHRÁVAJTE HUDBU NAHLAS. KDEKOĽVEK
s bezdrôtovým prúdovým prenosom hudby cez Bluetooth
Zariadenie Philips AZ1 prehráva skladby z rádia, zariadení iPhone/iPad/iPod, diskov CD a akýchkoľvek 

zariadení Bluetooth poriadne nahlas. Vďaka jednodotykovému párovaniu pomocou technológie NFC 

nebolo bezdrôtové prehrávanie hudby cez Bluetooth ešte nikdy jednoduchšie. Pripojte mikrofón alebo 

gitaru a robte, čo vás baví.

Prehrajte to všetko
• Prehrávajte hudbu z akéhokoľvek smartfónu bezdrôtovo cez Bluetooth™
• Párovanie cez Bluetooth jediným dotykom pomocou NFC
• Prehrajte MP3-CD, CD a CD-R/RW
• Prehrávajte obsah a nabíjajte svoje zariadenie iPod/iPhone/iPad cez port USB
• Digitálne ladenie v pásme FM s predvoľbami
• Vstup na mikrofón a gitaru so samostatným nastavením hlasitosti

Prehrajte to kdekoľvek
• Popruh na prenášanie a robustný dizajn pre lepšiu prenosnosť
• Funguje na sieťové napájanie aj na batérie s D-článkami

Prehrajte to nahlas
• Maximálny výstupný výkon 40 W RMS
• MAX Sound pre okamžité zvýšenie výkonu
• Koaxiálne budiče vytvárajú prirodzený a krištáľovo čistý zvuk
• Digital Sound Control optimálne nastavuje štýl hudby



 Prehrávajte hudbu cez Bluetooth™
Bluetooth je technológia bezdrôtovej 
komunikácie na krátke vzdialenosti, ktorá je 
spoľahlivá aj energeticky úsporná. Táto 
technológia umožňuje jednoduché bezdrôtové 
pripojenie k zariadeniam iPod/iPhone/iPad 
alebo iným zariadeniam s technológiou 
Bluetooth, ako sú smartfóny, tablety či 
dokonca laptopy. Vďaka tomu si cez tento 
reproduktor môžete bezdrôtovo vypočuť 
svoju obľúbenú hudbu alebo zvuk filmov.

Technológia NFC
Zariadenia Bluetooth môžete párovať jediným 
dotykom vďaka technológii (NFC – Near Field 
Communication). Stačí priložiť smartfón alebo 
tablet s funkciou NFC na oblasť NFC 
reproduktora, čím sa zapne reproduktor 
a spustí sa párovanie Bluetooth a prenos 
hudby.

Vstup na mikrofón a gitaru
Premeňte svoje zariadenie Philips na zábavný 
systém na špeciálne príležitosti alebo 
spontánnu zábavu. Zabudovaný mikrofón a 
port na pripojenie gitary vám umožnia ukázať 
svoj talent, zabávať hostí alebo predniesť 
prejavy či oznámenia. Hudba z rôznych zdrojov 
môže ďalej hrať, aj kým používate mikrofón 

alebo máte pripojený hudobný nástroj. Teraz si 
môžete kedykoľvek užívať karaoke alebo 
pripojiť gitaru a vychutnať si vzrušujúcu 
improvizáciu.

Popruh na prenášanie a robustný dizajn
Stačí pripojiť popruh na prenášanie, prehodiť 
ho cez plece a vyraziť. Zariadenie AZ1 má 
ideálne rozmery ako príručná batožina do 
lietadla, takže si ho môžete zobrať k sebe na 
palubu. Jeho robustný dizajn je dostatočne 
odolný, aby zvládal jednu párty za druhou – 
vnútri aj vonku – a jeho ovládací panel možno 
otočiť tak, aby zostal počas cesty chránený.

Prehrávajte a nabíjajte zariadenie iPod/
iPhone/iPad

Tento reproduktor obsahuje USB port, vďaka 
ktorému môžete pohodlne nabíjať svoj iPod, 
iPhone alebo iPad. Jednoducho pripojte svoje 

Apple zariadenie k zadnej časti reproduktora 
pomocou USB kábla. Počas nabíjania môžete 
zo zariadenia navyše prehrávať akúkoľvek 
hudbu.

MAX Sound

Technológia MAX Sound vytvára okamžité 
zvýšenie intenzity basov, maximalizuje výkon 
hlasitosti a vytvára ten najúžasnejší zážitok z 
počúvania, a to všetko stlačením jediného 
tlačidla. Prepracované elektronické obvody 
presne zmerajú existujúce zvukové nastavenia 
a hlasitosť, a okamžite zvýšia intenzitu basov a 
hlasitosť na maximálnu úroveň bez skreslenia. 
Výsledkom je zreteľné zosilnenie zvukového 
spektra a hlasitosti a výrazné oživenie zvuku, 
ktorý posunie hudbu do úplne inej úrovne.

Maximálny výstupný výkon 40 W RMS
Maximálny výstupný výkon 40 W RMS
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Kompatibilita so zariadením iPad
• cez port USB: iPad, iPad 2, iPad 3, iPad 4

Kompatibilita s iPhone
• cez port USB: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, 

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

Kompatibilita s iPod
• cez port USB: iPod nano 1. generácie, iPod nano 

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

Prehrávanie zvuku
• Prehrávané médiá: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, 

WMA-CD
• Režim prehrávania z USB: rýchlo dopredu/dozadu, 

vyhľadávanie ďalší/predchádz. album, vyhľadávanie 
ďalšej/predchádz. skladby, opakovať/náhodne/
program, prehrávanie/pozastavenie

• Režimy prehrávania disku: rýchlo dopredu/dozadu, 
vyhľadávanie ďalšej/predchádz. skladby, opakovať/
náhodne/program, vyhľadávanie ďalší/predchádz. 
album, prehrávanie/pozastavenie

Zvuk
• Vylepšenie zvuku: systém Bass reflex, MAX Sound
• Ovlád. hlasitosti: otočné
• Výstupný výkon: 40 W RMS (max.)

Reproduktory
• Počet vstavaných reproduktorov: 2
• Reproduktory: Koaxiálny budič reproduktorov
• Povrchová úprava mriežok reproduktorov: kov

Vybavenie a vlastnosti
• Typ displeja: Obrazovka LCD s podsvietením

Pripojiteľnosť
• 1 x vstup na mikrofón: 1/4 palca (6,3 mm)
• Funkcia MP3 Link: 3,5 mm stereo vstup
• 3,5 mm konektor pre slúchadlá: áno
• USB: USB hostiteľ
• 1 x vstup na gitaru: 1/4 palca (6,3 mm)

Príkon
• Typ napájania: Vstup AC
• Typ batérie: 8 x batéria rozmeru D

Príslušenstvo
• Káble/pripojenie: sieťový kábel
• Iné: Stručná príručka spustenia
• Záruka: Záručný list
• Ramenný popruh: áno

Bezdrôtová technológia Bluetooth®
• Profily: A2DP, AVRCP
• Verzia: V2.1 + EDR

Tuner/Príjem/Vysielanie
• Predvolené stanice: 20
• Pásma tuneru: FM
•
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