
 

 

„Philips“
CD grotuvas

„Bluetooth“
„USB Direct“
4W

AZ330T
Mėgaukitės galinga belaide 

muzika keliaudami
Mėgaukitės galingu garsu iš kelių šaltinių. Belaidis srautinis perdavimas per „Bluetooth“, 
USB įrašo perklausa ir įvairių tipų CD palaikymas – visa tai viename kompaktiškame ir 
nešiojamame įrenginyje.

Mėgaukitės muzika iš skirtingų šaltinių
• Transliuokite muziką belaidžiu būdu per „Bluetooth™“ iš išmaniojo telefono
• „USB Direct“ MP3 muzikos perklausai
• Leiskite MP3-CD, CD ir CD-R/RW\
• FM stereofoninis imtuvas

Paprasta naudoti
• CD grojimas atsitiktine tvarka / kartojimas asmeniniam mėgavimuisi muzika
• 20 takelių programuojamas CD
• Naudodami garso įvestį paprasčiau atkursite muziką iš nešiojamųjų įrenginių

Galite išgirsti ir pajausti galingą garsą
• 4 W RMS bendra išvesties galia



 Transliuokite muziką per „Bluetooth™“

„Bluetooth“ yra trukdžiams atspari ir mažai energijos 
naudojanti nedidelio atstumo belaidžio ryšio 
technologija. Naudojant šią technologiją galima 
lengvai belaidžiu ryšiu prisijungti prie „iPod“ / 
„iPhone“/ „iPad“ arba kitų „Bluetooth“ įrenginių, 
tokių kaip išmanieji telefonai, planšetiniai 
kompiuteriai arba net nešiojamieji kompiuteriai. 
Todėl per šį garsiakalbį be jokių laidų galite mėgautis 
mėgstama muzika, vaizdo įrašų arba žaidimų garsu.

Leiskite MP3-CD, CD ir CD-R/RW\

MP3 („MPEG 1 Audio layer“ 7,6 cm (3 col.) yra 
revoliucinė glaudinimo technologija, kurią naudojant 
didelės skaitmeninės muzikos rinkmenos gali būti 
sumažinamos iki 10 kartų, radikaliai nepakeičiant 
garso kokybės. MP3 tapo standartiniu garso 
glaudinimo formatu, naudojamu pasauliniame 
žiniatinklyje, jis suteikia galimybę greitai ir lengvai 
persiųsti garso rinkmeną.

„USB Direct“ MP3 muzikai
„USB Direct“ MP3 muzikos perklausai
AZ330T/12

Ypatybės
• Pakuotės plotis: 320 mm
•

„Bluetooth®“ belaidė technologija
• Profiliai: A2DP, AVRCP

Garso atkūrimas
• „Bluetooth“ režimas: Groti/sustabdyti, Ankstesnis/

kitas
• Diskų atkūrimo režimai: Greitai pirmyn / atgal, Kito 

/ ankstesnio albumo paieška, Kito / ankstesnio 
takelio paieška, Programų leidimas, Kartoti 
grojimą, Maišyti grojimą

• Atkuriama medija: CD, CD-R/RW, MP3-CD
• Programuojami takeliai: 20
• „USB Direct“ režimai: Greitai sukti atgal / į priekį, 

Groti/sustabdyti, Ankstesnis/kitas, Programų 
leidimas, Pakartoti, Groti atsitiktine tvarka

Derintuvas / imtuvas / siųstuvas
• Imtuvo diapazonas: FM
• Antena: FM antena

Garsas
• Garso sistema: stereo
• Garsumo reguliatorius: sukamasis (analoginis)
• Maksimali išvesties galia (RMS): 4W

Garsiakalbiai
• Integruotų garsiakalbių skaičius: 2

Prijungimo galimybė
• USB: USB jungtis
• Garso įvestis (3,5 mm)

Patogumas
• Ekrano tipas: LCD ekranas
• Rodomi skaičiai: 3
• Įdėjimo būdas: Viršuje

Maitinimas
• Elektros energija: 220 V iki 240 V, AC
• Baterijos tipas: C dydžio (LR14)
• Akumuliatoriaus įtampa: 1,5 V
• Maitinimo elementų skaičius: 6

Priedai
• Laidai / jungtys: Maitinimo laidas
• Garantija: Garantijos lapelis
• Kita: Vartotojo vadovas

Matmenys
• Gaminio svoris: 1,4 kg
• Bendras svoris: 1,8 kg
• Pagrindinio įrenginio gylis: 240 mm
• Pagrindinio įrenginio aukštis: 134 mm
• Pagrindinio įrenginio plotis: 300 mm
• Pakuotės gylis: 156 mm
• Pakuotės aukštis: 272 mm
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