
 

 

Philips
CD Soundmachine

Bluetooth
USB Direct
4 W

AZ330T
Bucură-te de muzică la volum maxim, 

oriunde, prin wireless
Bucură-te de sunet puternic de la mai multe surse. Transmisie wireless prin Bluetooth, 
redare USB, chiar acceptarea mai multor tipuri de CD-uri, toate într-un dispozitiv 
compact şi portabil.

Savuraţi muzica din diverse surse
• Transmite muzică wireless prin Bluetooth™ de pe smartphone
• USB Direct pentru redarea de muzică MP3
• Redare MP3-CD, CD și CD-R/RW
• Tuner stereo FM

Ușor de utilizat
• Redare aleatorie/Repetare CD pentru savurarea personalizată a muzicii
• 20 de piese programabile de pe CD
• Intrare audio pentru redarea muzicii portabile

Un sunet de calitate, puternic și fără distorsiuni
• Putere totală de ieșire 4 W RMS



 Transmite muzică prin Bluetooth™

Bluetooth este o tehnologie de comunicare wireless 
pe rază scurtă, durabilă și eficientă energetic. 
Tehnologia permite conectarea wireless ușoară la 
iPod/iPhone/iPad sau alte dispozitive Bluetooth, 
precum smartphone-uri, tablete sau chiar laptopuri. 
Astfel vă puteţi bucura cu ușurinţă de muzica și 
sunetele preferate de la clipuri video sau jocuri, 
wireless, cu această boxă.

Redare MP3-CD, CD și CD-R/RW

MP3 înseamnă „MPEG 1 Audio layer-7,6 cm (3")”. 
MP3 este o tehnologie revoluţionară prin care 
fișierele audio mari sunt comprimate de 10 ori fără o 
scădere simţitoare a calităţii audio. MP3 a devenit 
formatul standard de compresie audio utilizat pe 
Web, permiţând transferul rapid și ușor al fișierelor 
audio.

USB Direct pentru muzică MP3
USB Direct pentru redarea de muzică MP3
AZ330T/12

Repere
• Lăţime ambalaj: 320 mm
•

Tehnologia wireless Bluetooth®
• Profile: A2DP, AVRCP

Redare audio
• Mod Bluetooth: Redare/Pauză, Piesă anterioară/

Piesă următoare
• Moduri redare disc: Derulare înainte/înapoi, 

Căutare album următor/anterior, Căutare melodie 
următoare/anterioară, Redare program, Repetare 
redare, Redare aleatorie

• Medii de redare: CD, CD-R/RW, MP3-CD
• melodii programabile: 20
• Moduri USB Direct: Derulare rapidă înapoi/

Derulare rapidă înainte, Redare/Pauză, Piesă 
anterioară/Piesă următoare, Redare program, 
Repetare, Shuffle

Tuner/Recepţie/Transmisie
• Benzi pentru tuner: FM
• Antenă: Antenă FM

Sunet
• Sistem audio: stereo
• Controlul volumului: rotativ (analogic)
• Putere maximă ieșire (RMS): 4 W

Difuzoare
• Nr. de boxe încorporate: 2

Conectivitate
• USB: Port USB
• Intrare audio (3,5 mm)

Confort
• Tip ecran: Afișaj LCD
• Număr de cifre pe ecran: 3
• Tip încărcător: sus

Alimentare
• Sursă de alimentare reţea: 220V la 240V, c.a.
• Tip baterie: Dimensiune C (LR14)
• Tensiune baterie: 1,5 V
• Număr de baterii: 6

Accesorii
• Cabluri/conexiune: cablu de alimentare
• Garanţie: Certificat de garanţie
• Altele: Manual de utilizare

Dimensiuni
• Greutate produs: 1,4 kg
• Greutate brută: 1,8 kg
• Adâncime unitate principală: 240 mm
• Înălţime unitate principală: 134 mm
• Lăţime unitate principală: 300 mm
• Adâncime ambalaj: 156 mm
• Înălţime ambalaj: 272 mm
Data apariţiei 2015-09-02

Versiune: 1.0.3

12 NC: 8670 001 20352
EAN: 04 89518 56041 69

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificaţiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile 
comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. 
sau a deţinătorilor lor legali.

www.philips.com

Specificaţii
CD Soundmachine
Bluetooth USB Direct, 4 W

http://www.philips.com

