
 

 

Philips
Leitor de CD

Bluetooth
USB Directo
4 W

AZ330T
Desfrute de música potente sem 

fios onde quer que esteja
Desfrute de um som potente de numerosas fontes. Transmissão sem fios via Bluetooth, 
reprodução USB e até suporte de vários tipos de CD - tudo num só dispositivo 
compacto e portátil.

Desfrute da sua música a partir de diferentes fontes
• Transmita música sem fios via Bluetooth™ a partir do seu smartphone
• USB Directo para reprodução de música em MP3
• Reproduz MP3-CD, CD e CD-R/RW
• Sintonizador estéreo FM

Fácil de utilizar
• Aleatório/repetição de CD para um entretenimento musical personalizado
• 20 Faixas CD Programáveis
• Entrada de áudio para uma reprodução fácil de música portátil

Som potente para ouvir e sentir
• Potência de saída total de 4 W RMS



 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 computadores portáteis. Assim, pode desfrutar 
facilmente da sua música favorita e de som de vídeos 
ou de jogos através deste altifalante via ligação sem 
fios.

Reproduz MP3-CD, CD e CD-R/RW

MP3 significa "MPEG 1 Audio layer-7,6 cm (3")". MP3 
é uma tecnologia de compressão revolucionária em 
que os ficheiros de música digital de grande 
dimensão podem tornar-se 10 vezes mais pequenos, 
sem perdas significativas da qualidade do som. O 
MP3 tornou-se no formato de compressão áudio 
convencional utilizado na World Wide Web, 
permitindo uma transferência fácil e rápida de 
ficheiros áudio.

USB Directo para música em MP3
USB Directo para reprodução de música em MP3
AZ330T/12

Destaques
• Largura da embalagem: 320 mm
•

Tecnologia sem fios Bluetooth®
• Perfis: A2DP, AVRCP

Reprodução de áudio
• Modo Bluetooth: Reprodução/Pausa, Anterior/

Seguinte
• Modos de reprodução de discos: Avanço/Inversão 

Rápido, Procura de álbum Seguinte/Anterior, 
Procura de Faixas Seguinte/Anterior, Reprodução 
de programa, Reprodução de Repetição, 
Reprodução Aleatória

• Suporte de reprodução: CD, CD-R/RW, CD MP3
• Faixas Programáveis: 20
• Modos USB Directos: Retrocesso rápido/Avanço 

rápido, Reprodução/Pausa, Anterior/Seguinte, 
Reprodução de programa, Repetir, Aleatório

Sintonizador/recepção/transmissão
• Bandas do sintonizador: FM
• Antena: Antena FM

Som
• Sistema de som: estéreo
• Controlo do volume: rotativo (analógico)
• Potência máxima de saída (RMS): 4 W

Altifalantes
• N.º de altifalantes incorporados: 2

Conectividade
• USB: Anfitrião USB
• Entrada de áudio (3,5 mm)

Funcionalidades
• Tipo de visor: Visor LCD
• Dígitos do Ecrã: 3
• Tipo de carregador: superior

Alimentação
• Alimentação eléctrica: 220 V para 240 V, CA
• Tipo de bateria: Tamanho C (LR14)
• Voltagem da pilha: 1,5 V
• Número de pilhas: 6

Acessórios
• Cabos/ligação: cabo de alimentação
• Garantia: Folheto de garantia
• Outros: Manual do utilizador

Dimensões
• Peso do produto: 1,4 kg
• Peso bruto: 1,8 kg
• Profundidade da unidade principal: 240 mm
• Altura da unidade principal: 134 mm
• Largura da unidade principal: 300 mm
• Profundidade da embalagem: 156 mm
• Altura da embalagem: 272 mm
Especificações
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