
 

 

Philips
Leitor de CD

Bluetooth® e NFC
USB Directo
12 W

AZ700T
Desfrute de música potente sem 

fios onde quer que esteja
O leitor de CD portátil da Philips é um sistema de som potente que pode levar consigo para todo o 

lado. Este liberta a sua música com conectividade sem fios NFC com um só toque para 

emparelhamento Bluetooth sem esforço. Ou reproduza as suas músicas guardadas em USB, CD ou 

CD de MP3.

Desfrute da sua música a partir de diferentes fontes
• Transmita música sem fios via Bluetooth™ a partir do seu smartphone
• USB Directo para reprodução de música em MP3
• Reproduz MP3-CD, CD e CD-R/RW
• Mais música com rádio FM digital e 20 estações predefinidas

Fácil de utilizar
• One-Touch com smartphones com NFC para emparelhamento Bluetooth
• Telecomando prático para comodidade extra
• Aleatório/repetição de CD para um entretenimento musical personalizado
• 20 Faixas CD Programáveis
• Tomada dos auscultadores estéreo para um melhor entretenimento musical pessoal

Som potente para ouvir e sentir
• Sistema de altifalantes de graves para graves poderosos e mais profundos
• Dynamic Bass Boost para graves profundos e expansivos



 Transmita música via Bluetooth™

O Bluetooth é uma tecnologia de comunicação 
sem fios de curto alcance que oferece 
fiabilidade e eficiência energética. A tecnologia 
permite uma fácil ligação sem fios ao iPod/
iPhone/iPad ou a outros dispositivos 
Bluetooth, como smartphones, tablets ou 
computadores portáteis. Assim, pode 
desfrutar facilmente da sua música favorita e de 
som de vídeos ou de jogos através deste 
altifalante via ligação sem fios.

Tecnologia NFC

Emparelhe dispositivos Bluetooth facilmente 
com a tecnologia NFC (Near Field 

Communication - comunicação por 
aproximação) de um só toque. Basta tocar 
com o smartphone ou o tablet com NFC na 
área NFC de um altifalante para o ligar, iniciar 
o emparelhamento Bluetooth e iniciar a 
transmissão de música.

USB Directo para música em MP3
USB Directo para reprodução de música em 
MP3

Sistema de Altifalantes de Graves

O Sistema de Altifalantes de Graves 
proporciona uma experiência dos sons graves 
profunda a partir de um sistema de altifalantes 
compacto. Difere de um sistema de altifalantes 
convencional devido à adição de um tubo de 
graves alinhado acusticamente com o woofer 
para optimizar o desempenho das frequências 
baixas. O resultado são graves mais 
controlados e profundos, com menor 
distorção. O sistema funciona através da 
ressonância da massa de ar no tubo de graves 

para vibrar como um woofer convencional. 
Combinado com a resposta do woofer, o 
sistema expande todos os sons das baixas 
frequências para criar toda uma nova dimensão 
de graves profundos.

Telecomando prático

Com um telecomando prático, para maior 
comodidade ao seu alcance, só tem de se 
sentar e descontrair.
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Reprodução de áudio
• Suporte de reprodução: CD, CD-R, CD-RW, CD 

MP3
• Modos de reprodução de discos: avanço/

retrocesso rápido, procurar o álbum seguinte/
anterior, procurar a faixa seguinte/anterior, 
repetição/aleatório/programa

Sintonizador/receção/transmissão
• Bandas do sintonizador: FM
• Antena: Antena FM

Som
• Sistema de som: estéreo
• Controlo do volume: rotativo (digital)
• Potência de saída: máx. 12 W

Altifalantes
• N.º de altifalantes incorporados: 2
• Acabamento da grelha do altifalante: metal

Conetividade
• USB: Anfitrião USB
• Ficha dos auscultadores de 3,5 mm
• Entrada de áudio (3,5 mm)

Funcionalidades
• Tipo de visor: Visor LCD
• Tipo de carregador: superior

Potência
• Tipo de pilha/bateria: Tamanho D (LR20)
• Voltagem da pilha: 1,5 V
• Número de baterias: 6
• Tipo de alimentação: Transformador CA/CC

Acessórios
• Telecomando
• Cabo de alimentação
• Manual do utilizador
• Garantia: Folheto de garantia

Dimensões
• Dimensões do produto (LxPxA): 435 x 271 x 

170 mm
• Dimensões da embalagem (LxPxA): 469x 197 x 

311 mm
• Peso do produto: 2,9 kg
• Peso incl. embalagem: 4,11 kg
•
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