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Vychutnajte si výkonnú hudbu bezdrôtovo, 
nech idete kamkoľvek
Vychutnajte si výkonnú hudbu z viacerých zdrojov. Bezdrôtové prehrávanie pomocou 
pripojenia Bluetooth, prehrávanie z USB a dokonca podpora viacerých typov CD, všetko 
v jednom kompaktnom prenosnom zariadení.

Užite si hudbu z iného zdroja
• Prehrávajte hudbu bezdrôtovo cez Bluetooth™ z vášho smartfónu
• USB Direct pre prehrávanie hudby vo formáte MP3
• Prehrajte MP3-CD, CD a CD-R/RW
• FM stereofónny tuner

Jednoduché používanie
• CD náhodne/opakovať pre osobné potešenie z hudby
• 20 naprogramovaných skladieb z disku CD
• Zvukový vstup pre jednoduché prehrávanie hudby z prenosných zariadení

Výkonný zvuk, ktorý možno počuť i cítiť
• Celkový výstupný výkon 4 W RMS



 Prehrávajte hudbu cez Bluetooth™

Bluetooth je technológia bezdrôtovej komunikácie 
na krátke vzdialenosti, ktorá je spoľahlivá aj 
energeticky úsporná. Táto technológia umožňuje 
jednoduché bezdrôtové pripojenie k zariadeniam 
iPod/iPhone/iPad alebo iným zariadeniam s 
technológiou Bluetooth, ako sú smartfóny, tablety či 
dokonca laptopy. Vďaka tomu si cez tento 
reproduktor môžete bezdrôtovo vypočuť svoju 
obľúbenú hudbu, zvuk filmov alebo hier.

Prehrajte MP3-CD, CD a CD-R/RW

MP3 označuje „MPEG 1 Audio layer-3“. Formát MP3 
je revolučná technológia kompresie, pri ktorej sa 
môžu veľké súbory s digitálnou hudbou až 10-
násobne zmenšiť bez radikálneho zníženia kvality 
zvuku. MP3 sa stal bežným formátom kompresie 
zvuku používaným na webe, ktorý umožňuje rýchly a 
jednoduchý prenos zvukových súborov.

USB Direct pre prehrávanie hudby vo 
formáte MP3
USB Direct pre prehrávanie hudby vo formáte MP3
AZ330T/12

Hlavné prvky
• Počet vstavaných reproduktorov: 2 •
Bezdrôtová technológia Bluetooth®
• Profily: A2DP, AVRCP

Prehrávanie zvuku
• Režim Bluetooth: Prehrávanie/pozastavenie, 

Predchádzajúce/nasledujúce
• Režimy prehrávania disku: Rýchlo dopredu/dozadu, 

Vyhľadávanie Ďalší/Predchádz. album, 
Vyhľadávanie ďalšej/predchádz. skladby, 
Programované prehrávanie, Zopakovať 
prehrávanie, Náhodné prehrávanie

• Prehrávané médiá: CD, CD-R/RW, MP3-CD
• Programovateľné stopy: 20
• Režimy USB Direct: Rýchle pretáčanie dozadu/

rýchle pretáčanie dopredu, Prehrávanie/
pozastavenie, Predchádzajúce/nasledujúce, 
Programované prehrávanie, Opakovať, Náhodný 
výber

Tuner/Príjem/Vysielanie
• Pásma tunera: FM
• Anténa: FM anténa

Zvuk
• Zvukový systém: stereofónny
• Ovlád. hlasitosti: otočné (analógové)
• Maximálny výstupný výkon (RMS): 4 W

Reproduktory

Pripojiteľnosť
• USB: USB hostiteľ
• Zvukový vstup (3,5 mm): áno

Vybavenie a vlastnosti
• Typ displeja: LCD displej
• Zobrazenie číslic: 3
• Typ vkladania: zvrchu

Príkon
• Napájanie zo siete: 220 V až 240 V, stried.
• Typ batérie: Veľkosť C (LR14)
• Napätie batérie: 1,5 V
• Počet batérií: 6

Príslušenstvo
• Káble/pripojenie: sieťový kábel
• Záruka: Záručný list
• Iné: Manuál používateľa

Rozmery
• Hmotnosť výrobku: 1,4 kg
• Hmotnosť brutto: 1,8 kg
• Hĺbka hlavnej jednotky: 240 mm
• Výška hlavnej jednotky: 134 mm
• Šírka hlavnej jednotky: 300 mm
• Hĺbka balenia: 156 mm
• Výška balenia: 272 mm
• Šírka balenia: 320 mm
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