
 

 

Philips
CD-soundmachine

Bluetooth
Directe aansluiting op USB
4 W

AZ330T
Geniet draadloos van krachtige 

muziek, waar u ook bent
Geniet van krachtig geluid uit meerdere bronnen. Draadloze Bluetooth-streaming, 
afspelen via USB en zelfs ondersteuning voor verschillende CD-typen in één compact en 
draagbaar apparaat.

Geniet van uw muziek vanaf verschillende bronnen
• Uw muziek draadloos streamen via Bluetooth™ vanaf uw smartphone
• Directe weergave vanaf USB voor het afspelen van uw MP3-muziek
• (MP3-)CD's en CD-R/RW's afspelen
• FM-stereotuner

Gebruiksvriendelijk
• CD shuffle/herhalen voor een persoonlijke muziekervaring
• Geheugen voor 20 CD-nummers
• Audio-ingang voor het afspelen van draagbare muziekapparaten

Krachtig geluid dat u hoort en voelt
• Totaal uitgangsvermogen van 4 W RMS



 Muziek streamen via Bluetooth™

Bluetooth is een draadloze 
communicatietechnologie met een kort bereik, die 
zowel robuust als energiezuinig is. De technologie 
maakt een eenvoudige draadloze verbinding mogelijk 
met iPod/iPhone/iPad en andere Bluetooth-
apparaten, zoals smartphones, tablets of zelfs 
laptops. Zo luistert u eenvoudig en draadloos naar 
uw favoriete muziek en krijgt u prachtig geluid van 
video's of games via deze luidspreker.

(MP3-)CD's en CD-R/RW's afspelen

MP3 staat voor 'MPEG 1 Audio layer-7,6 cm (3")'. 
MP3 is een revolutionaire compressietechnologie 
waarmee grote digitale muziekbestanden tot 10 keer 
kleiner kunnen worden gemaakt, zonder dat dit de 
geluidskwaliteit drastisch vermindert. MP3 is de 
audiocompressienorm voor internet geworden 
waarmee snel en eenvoudig audiobestanden worden 
uitgewisseld.

Directe weergave vanaf USB voor uw 
MP3-muziek
Directe weergave vanaf USB voor het afspelen van 
uw MP3-muziek
AZ330T/12

Kenmerken
• Breedte van de verpakking: 320 mm
•

Draadloze Bluetooth®-technologie
• Profielen: A2DP, AVRCP

Audioweergave
• Bluetooth-modus: Spelen/pauze, Vorige/volgende
• Discafspeelmodi: Snel vooruit-/achteruitspoelen, 

Volgende/vorige album zoeken, Volgende/vorige 
nummer zoeken, Programma afspelen, Afspelen 
herhalen, Shuffle

• Media afspelen: CD, CD-R/RW, MP3-CD
• Programmeerbare nummers: 20
• Modi voor directe weergave vanaf USB: Snel 

achteruitspoelen/vooruitspoelen, Spelen/pauze, 
Vorige/volgende, Programma afspelen, Herhalen, 
Shuffle

Tuner/ontvangst/transmissie
• Tunerbereik: FM
• Antenne: FM-antenne

Geluid
• Geluidssysteem: stereo
• Volumeregeling: Draaiwieltje (analoog)
• Maximaal uitgangsvermogen (RMS): 4 W

Luidsprekers
• Aantal ingebouwde luidsprekers: 2

Connectiviteit
• USB: USB-poort
• Audio-ingang (3,5 mm)

Gemak
• Schermtype: LCD-display
• Schermcijfers: 3
• Ladertype: Bovenzijde

Vermogen
• Netstroom: 220 V tot 240 V, AC
• Batterijtype: C-batterij (LR14)
• Batterijvoltage: 1,5 V
• Aantal batterijen: 6

Accessoires
• Kabels/aansluitingen: Netsnoer
• Garantie: Garantiekaart
• Overig: Gebruikershandleiding

Afmetingen
• Gewicht van het product: 1,4 kg
• Brutogewicht: 1,8 kg
• Diepte hoofdunit: 240 mm
• Hoogte hoofdunit: 134 mm
• Breedte hoofdunit: 300 mm
• Diepte van de verpakking: 156 mm
• Hoogte van de verpakking: 272 mm
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