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AZ330T
Наслаждавайте се на мощна музика 

безжично, където и да сте
Наслаждавайте се на мощен звук от няколко източника. Безжично поточно 
предаване чрез Bluetooth, възпроизвеждане от USB, дори поддръжка за много 
типове CD, преносимо и компактно устройство тип "всичко в едно".

Наслаждавайте се на любимата си музика от различни източници
• Безжично поточно извличане на музика чрез Bluetooth™ от вашия смартфон
• USB Direct за възпроизвеждане на MP3 музика
• Изпълнявайте: MP3-CD, CD и CD-R/RW
• FM стереотунер

Лесна употреба
• CD размесване/повторение, за да слушате вашата музика по ваш вкус
• Програмируем за 20 мелодии CD
• Аудио вход за лесно възпроизвеждане на музиката от портативни устройства

Мощен звук, който можете да чуете и почувствате
• Обща изходна мощност 4 W RMS



 Поточно извличане на музика чрез 
Bluetooth™

Bluetooth е технология за безжична комуникация 
на малки разстояния, която е едновременно 
стабилна и енергийно ефективна. Тя осигурява 
лесна безжична връзка с iPod/iPhone/iPad или 
други Bluetooth устройства, като смартфони, 
таблети и дори лаптопи. Сега можете да се 
наслаждавате на любимата си музика и на звука от 
филмите и игрите безжично и лесно – с тази 
тонколона.

Изпълнявайте: MP3-CD, CD и CD-R/
RW

MP3 означава "MPEG 1 Audio layer-7,6 см (3")". 
MP3 е революционна технология за компресия, 
чрез която големи цифрови музикални файлове 
могат да станат до 10 пъти по-малки без това да 
влоши радикално аудио качеството им. MP3 се 
превърна в стандартен формат за аудио 
компресия, използван в Интернет, който 
позволява бърз и лесен трансфер на аудио 
файлове.

USB Direct за MP3 музика
USB Direct за възпроизвеждане на MP3 музика
AZ330T/12

Акценти
• Брой вградени високоговорители: 2
Безжична технология Bluetooth®
• Профили: A2DP, AVRCP

Аудио възпроизвеждане
• Режим Bluetooth: Възпроизвеждане/пауза, 
Предишна/следваща песен

• Режими на възпроизвеждане на диска: Бързо 
напред/назад, Търсене следв./пред. песен в 
албум, Търсене на следваща/предишна песен, 
Програмирано възпроизвеждане, Повторно 
възпроизвеждане, Разбъркано възпроизвеждане

• Носители за възпроизвеждане: CD, CD-R/RW, 
MP3-CD

• програмируеми песни: 20
• USB преки режими на работа: Бързо назад/
бързо напред, Възпроизвеждане/пауза, 
Предишна/следваща песен, Програмирано 
възпроизвеждане, Повторение, Разбъркване

Тунер / Приемане / Предаване
• Обхвати на тунера: FM
• LNA - антена: FM антена

Звук
• Звукова система: стерео
• Регулиране на силата на звука: въртящ се 
регулатор (аналогов)

• Максимална изходна мощност (RMS): 4 W

Високоговорители

Възможности за свързване
• USB: USB хост
• Аудио вход (3,5 мм)

Комфорт
• Тип на дисплея: LCD дисплей
• Цифри на дисплея: 3
• Тип устройство за зареждане: отгоре

Захранване
• Мрежово захранване: 220 V до 240 V, AC
• Тип батерия: Размер C (LR14)
• Напрежение на батерията: 1,5 V
• Брой батерии: 6

Аксесоари
• Кабели/свързване: захранващ кабел
• Гаранция: Гаранционна карта
• Други: Ръководство за потребителя

Размери
• Тегло на изделието: 1,4 кг
• Бруто тегло: 1,8 кг
• Дълбочина на главния блок: 240 мм
• Височина на главния блок: 134 мм
• Ширина на главния блок: 300 мм
• Дълбочина на опаковката: 156 мм
• Височина на опаковката: 272 мм
• Ширина на опаковката: 320 мм
•
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