
 

 

Philips
CD Soundmachine

Bluetooth® ja NFC-tehnoloogia

USB Direct
12 W

AZ700T
Nautige võimsat muusikat juhtmevabalt 

kõikjal, kuhu lähete
Philipsi kaasaskantav CD Sound Machine on võimas helisüsteem, mille saate endaga kõikjale kaasa 
võtta. See päästab teie muusika valla juhtmevaba ühe puudutusega NFC-ühenduvusega, et 
sidumine Bluetoothiga oleks hõlbus. Või esitage oma muusikat lihtsalt USB-ga, CD-l ja MP3-CD-l.

Nautige muusikat mitmest allikast
• Voogedastage muusikat juhtmevabalt Bluetooth™ -i kaudu oma nutitelefonist
• USB Direct MP3-vormingus muusika taasesitamiseks
• Esitage MP3-CD-sid, CD-sid ja CD-RW-sid
• 20 eelseadistatava jaamaga digitaalne FM-raadio annab teile rohkem muusikat

Lihtne kasutada
• One-Touch Bluetoothiga sidumiseks NFC-toega nutitelefonidel
• Mugav kaugjuhtimispult täiendava mugavuse pakkumiseks
• CD juhuesitus/kordus muusika kohandatud nautimiseks
• 20 muusikapala programmeerimine CD-lt
• Stereokõrvaklapipistik isiklikumaks muusika nautimiseks

Võimas heli, mida kuulete ja tunnete
• Süsteem Bass Reflex Speaker System pakub võimsat, sügavat bassi
• Dünaamiline bassivõimendi sügava ja dramaatilise heli jaoks



 Voogedastage muusikat Bluetooth™-i 
kaudu

Bluetooth on lühikese vahemaaga traadita side 
tehnoloogia, mis on nii vastupidav kui ka 
energiasäästlik. Tehnoloogia võimaldab lihtsasti 
ühendada iPodi/iPhone'i/iPadi või muu 
Bluetoothi seadme, nagu nutitelefoni, 
tahvelarvuti või isegi sülearvuti, et saaksite 
nautida oma lemmikmuusikat, video või 
mängude heli kõlarite kaudu juhtmevabalt.

NFC-tehnoloogia

Ühe puudutusega NFC (Near Field 
Communications) tehnoloogia võimaldab 

Bluetooth-seadmeid lihtsalt siduda. Lihtsalt 
koputage sisselülitatud NFC-ga nutitelefoni või 
tahvelarvutiga kõlari NFC-alale, et kõlar sisse 
lülitada, alustada Bluetoothi sidumist ja 
muusika voogedastust.

USB Direct MP3-vormingus muusika 
esitamiseks
USB Direct MP3-vormingus muusika 
taasesitamiseks

Süsteem Bass Reflex Speaker System

Süsteem Bass Reflex Speaker System esitab 
sügavat bassi ka kompaktsest kõlarisüsteemist. 
See erineb tavalisest kompaktsest 
kõlarisüsteemist täiendava bassitoru tõttu, mis 
on basskõlariga akustiliselt joondatud, 
optimeerides süsteemi madalasageduslikku 
heli. Selle tulemuseks on sügavam, kontrollitud 
bass ja vähem moonutusi. Süsteem töötab 
bassitorus õhumassi resoneerides, nii et see 
toimib tavalise basskõlarina. Koos basskõlari 

tundlikkusega võimendab süsteem 
madalasageduslikke helisid, andes bassile veelgi 
rohkem sügavust.

Mugav kaugjuhtimispult

Mugava kaugjuhtimispuldiga on suurem 
mugavus teie käeulatuses, et võiksite rahulikult 
lõõgastuda.
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Heliesitus
• Esitatav andmekandja: CD-, CD-R, CD-RW, MP3-

CD
• Plaatide esitusrežiimid: Edasi- ja tagasikerimine, 

Järgmisele/eelmisele albumile liikumine, Järgmisele/
eelmisele muusikapalale liikumine, Kordus/
juhuesitus/programmeerimine

Tuuner/Vastuvõtt/Ülekanne
• Tuuneri sagedusribad: FM
• Antenn: FM antenn

Heli
• Helisüsteem: Stereo
• Helitugevuse regulaator: Pööratav nupp 

(digitaalne)
• Väljundvõimsus: 12W max

Kõlarid
• Sisseehitatud kõlarite arv: 2
• Kõlarikatte viimistlus: metall

Ühenduvus
• USB: USB host

• 3,5 mm kõrvaklapipistik
• Helisisend (3,5 mm)

Mugavus
• Ekraani tüüp: LCD-ekraan
• Laadija tüüp: Ülal

Võimsus
• Aku tüüp: D-mõõt (LR20)
• Aku pinge: 1,5 V
• Patareide arv: 6
• Toite tüüp: Vahelduv-/alalisvooluadapter

Tarvikud
• Kaugjuhtimispult
• Toitejuhe
• Kasutusjuhend
• Garantii: Garantiileht

Mõõtmed
• Toote mõõtmed (L x S x K): 435 x 271 x 170 mm
• Pakendi mõõtmed (L x S x K): 469 x 197 x 311 mm
• Toote kaal: 2,9 kg
• Kaal (koos pakendiga): 4,11 kg
•
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