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AZ700T
Užívej si hlasitou hudbu bezdrátově, 

ať jsi kdekoli
Přenosný přehrávač disků Philips je výkonný hudební systém, který můžete vzít kamkoli. 
Hudba je na dosah s bezdrátovým jednodotykovým připojením NFC pro bezproblémové 
párování Bluetooth. Nebo přehrávejte skladby prostřednictvím USB, CD a MP3-CD.

Užijte si oblíbenou hudbu z různých zdrojů
• Streamování hudby bezdrátově z chytrého telefonu pomocí Bluetooth™
• Připojení USB Direct pro přehrávání hudby ve formátu MP3
• Přehrávání ve formátech MP3-CD, CD a CD-R/RW
• Více hudby s digitálním rádiem FM s 20 předvolbami stanic

Snadné použití
• Jednodotykové ovládání pomocí chytrých telefonů s technologií NFC pro snadné párování 

Bluetooth
• Praktický dálkový ovladač pro zvýšené pohodlí
• Náhodný výběr/Opakování CD pro lepší osobní hudební zážitky
• Programování CD pro 20 skladeb
• Konektor stereo sluchátek pro lepší osobní hudební zážitky

Silný zvuk, který uslyšíte a ucítíte
• Reproduktory s konstrukcí Bass Reflex zajišťují silné a hlubší basy
• Funkce Dynamic Bass Boost pro hluboké a dramatické basy



 Streamování hudby pomocí Bluetooth™

Technologie Bluetooth je bezdrátové 
komunikační rozhraní s krátkým dosahem, 
které je efektivní a zároveň energeticky 
úsporné. Tato technologie umožňuje snadné 
bezdrátové připojení mezi iPody/iPhony/iPady 
a dalšími zařízeními s rozhraním Bluetooth, 
jako jsou chytré telefony, tablety nebo 
dokonce notebooky. Takže můžete snadně 
vychutnávat svou oblíbenou hudbu, zvuk 
k videu nebo ke hře z reproduktoru a 
bezdrátově.

Technologie NFC

Pomocí technologie NFC (Near Field 
Communications) spárujete zařízení Bluetooth 

jednoduše jedním dotykem. Stačí klepnout na 
chytrý telefon nebo tablet s technologií NFC 
v dosahu NFC reproduktoru. Takto jednoduše 
reproduktor zapnete, aktivujete párování 
Bluetooth a spustíte streamování hudby.

USB Direct pro přehrávání hudby ve 
formátu MP3
Připojení USB Direct pro přehrávání hudby ve 
formátu MP3

Reproduktory s konstrukcí Bass Reflex

Reproduktorové soustavy s konstrukcí Bass 
Reflex zajišťují reprodukci hlubokých basů i 
pomocí malé reproduktorové soustavy. Od 
konvenčních reprosoustav se liší přidáním 
basového průduchu pro hluboké tóny, který je 
akusticky vyladěn tak, aby spolu s basovým 
reproduktorem poskytoval optimální výkon 
soustavy na nízkých kmitočtech. Výsledkem 
jsou hlubší s menším zkreslením. Principem je 
rezonance vzduchové hmoty v basovém 
průduchu podobně jako u běžného 
reproduktoru. V kombinaci s výkonem 

basového reproduktoru poskytují soustavy 
tohoto typu zcela nový rozměr reprodukce 
zvuku na nejnižších kmitočtech.

Praktický dálkový ovladač

Díky praktickému dálkovému ovladači pro 
větší pohodlí na dosah ruky se stačí posadit a 
relaxovat.
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Přehrávání zvuku
• Média pro přehrávání: CD, CD-R, CD-RW, MP3-

CD
• Režimy přehrávání disků: rychlý posun vpřed/zpět, 

vyhledávání dalšího/předchozího alba, vyhledávání 
další/předchozí stopy, opakování / náhodný výběr / 
program

Tuner/příjem/vysílání
• Pásma tuneru: FM
• Anténa: Anténa FM

Zvuk
• Zvukový systém: stereo
• Ovládání hlasitosti: otočné (digitální)
• Výstupní výkon: Max. 12 W

Reproduktory
• Počet vestavěných reproduktorů: 2
• Provedení mřížky reproduktorů: kov

Možnosti připojení
• USB: Port USB

• 3,5mm konektor sluchátek
• Vstup audio (3,5 mm)

Pohodlí
• Typ obrazovky: Displej LCD
• Typ zavádění: horní

Spotřeba
• Typ baterie: Velikost D (LR20)
• Napětí baterie: 1,5 V
• Počet baterií: 6
• Typ zdroje: Napájecí adaptér

Příslušenství
• Dálkový ovladač
• Napájecí kabel
• Uživatelská příručka
• Záruka: Záruční list

Rozměry
• Rozměry výrobku (Š x H x V): 435 x 271 x 170 mm
• Rozměry balení (Š x H x V): 469 x 197 x 311 mm
• Hmotnost výrobku: 2,9 kg
• Hmotnost včetně balení: 4,11 kg
•
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