
 

 

Philips
CD skaņas iekārta

Bluetooth® un NFC
USB Direct
12 W

AZ700T
Jaudīga mūzika bezvadu 

tīklā jebkurā vietā
Philips portatīvā CD skaņas iekārta ir jaudīga skaņas sistēma, ko varat paņemt līdzi uz 
jebkuru vietu. Varat brīvi klausīties savu mūziku, izmantojot One-Touch NFC savienojumu 
vienkāršai Bluetooth savienošanai pārī. Vai atskaņojiet mūziku no USB, CD un MP3-CD.

Izbaudiet mūziku no vairākiem avotiem
• Mūzikas straumēšana bezvadu tīklā, izmantojot Bluetooth™ no viedtālruņa
• USB Direct MP3 mūzikas atskaņošanai
• Atskaņojiet MP3-CD, CD un CD-R/RW
• Vairāk mūzikas ar Digital FM radio ar 20 staciju iestatījumiem

Vienkārša lietošana
• Bluetooth ierīču savienošana pārī ar vienu pieskārienu, izmantojot viedtālruņus ar iespējotu 

NFC
• Parocīga tālvadības pults papildu ērtībām
• CD jauktā secībā/atkārtošana personalizētam mūzikas baudījumam
• 20 celiņu CD programmēšana
• Stereo austiņu spraudnis labākam personiskam mūzikas baudījumam

Spēcīga skaņa, ko varat sadzirdēt un sajust
• Zemās frekvences skaņu atstarojoša skaļruņu sistēma nodrošina jaudīgu un dziļāku zemās 

frekvences skaņu



 Mūzikas straumēšana, izmantojot 
Bluetooth™

Bluetooth ir neliela diapazona bezvadu sakaru 
tehnoloģija, kas ir vienkārša un energoefektīva. 
Tehnoloģija nodrošina vienkāršu bezvadu 
savienojumu ar iPod/iPhone/iPad vai citām 
Bluetooth ierīcēm, piemēram, viedtālruņiem, 
planšetdatoriem vai pat klēpjdatoriem. Šajā 
skaļrunī bezvadu tīklā varat klausīties gan savu 
iecienīto mūziku, gan video un spēļu skaņu.

NFC tehnoloģija

Viegli savienojiet pārī Bluetooth ierīces, 
izmantojot viena pieskāriena NFC (Near Field 

Communication — tuva darbības lauka sakari) 
tehnoloģiju. Vienkārši pieskarieties 
viedtālrunim vai planšetdatoram ar iespējotu 
NFC pie skaļruņa NFC zonas, lai ieslēgtu 
skaļruni, aktivizētu Bluetooth savienošanu pārī 
un sāktu mūzikas straumēšanu.

USB Direct MP3 mūzikai
USB Direct MP3 mūzikas atskaņošanai

Zem.frekv. skaņu atstar. skaļruņu sist.

Zemās frekvences skaņu atstarojošā skaļruņu 
sistēma sniedz dziļu zemās frekvences skaņas 
skanējumu no kompaktas skandu sistēmas. Tā 
atšķiras no tradicionālās skandu sistēmas ar 
pievienotu zemās frekvences skaņas kanālu, kas 
akustiski pielāgots zemo frekvenču skaļrunim, 
tādējādi optimizējot sistēmas zemās frekvences 
skaņas atbalsošanos. Rezultāts ir dziļāka zemās 
frekvences skaņa un mazāk izkropļojumu. 
Sistēma darbojas, rezonējot gaisa masu zemās 
frekvences skaņas kanālā, lai vibrētu tāpat kā 

standarta zemo frekvenču skaļrunis. 
Apvienojumā ar zemo frekvenču skaļruņa 
reakciju sistēma paplašina visaptverošu zemo 
frekvenču skaņu diapazonu, radot pilnībā jaunu 
dziļo zemās frekvences skaņu dimensiju.

Parocīga tālvadības pults

Ar parocīgu tālvadības pulti lielākai ērtībai tieši 
jūsu rokās, viss, kas jums jādara ir vienkārši 
jāatslābinās un jābauda atpūtu.
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Audio atskaņošana
• Atskaņošanas datu nesēji: CD, CD-R, CD-RW, 

MP3-CD
• Disku atskaņošanas režīmi: ātri patīt uz priekšu/

atpakaļ, nākamā/iepriekšējā albuma meklēšana, 
nākamā/iepriekšējā celiņa meklēšana, atkārtot/
jauktā secībā/programmu

Uztvērējs/uztveršana/pārraide
• Uztvērēja joslas: FM
• Antena: FM antena

Skaņa
• Skaņu sistēma: stereo
• Skaļuma vadība: rotācija (digitāla)
• Izejas jauda: 12 W maks.

Skaļruņi
• Iebūvēto skaļruņu skaits: 2
• Skaļruņa režģa apdare: metāls

Savienojamība
• USB: USB resurss
• 3,5 mm austiņu ligzda
• Audio ieeja (3,5 mm)

Lietošanas komforts
• Displeja tips: LCD displejs
• Ielādētāja tips: augšdaļa

Strāvas padeve
• Akumulatora tips: D izmērs (LR20)
• Baterijas spriegums: 1,5 V
• Bateriju skaits: 6
• Enerģijas veids: Maiņstrāvas/līdzstrāvas adapteris

Piederumi
• Tālvadības pults
• Strāvas vads
• Lietotāja rokasgrāmata
• Garantija: Garantijas brošūra

Izmēri
• Izstrādājuma izmēri (P x A x G): 435 x 271 x 

170 mm
• Iesaiņojuma izmēri (PxAxG): 469x 197 x 311 mm
• Produkta svars: 2,9 kg
• Svars (ieskaitot iesaiņojumu): 4,11 kg
•
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