
 

 

Philips
Radio CD

Bluetooth® și NFC
USB Direct
12 W

AZ700T
Bucură-te de muzică la volum maxim, 

oriunde, prin wireless
Philips Portable CD Sound Machine este un sistem audio puternic pe care îl poţi lua cu 
tine oriunde. Eliberează muzica utilizând conectivitate wireless One-Touch NFC pentru 
asociere fără efort prin Bluetooth. Sau redă-ţi melodiile de pe USB, CD şi CD-uri MP3.

Savuraţi muzica din diverse surse
• Transmite muzică wireless prin Bluetooth™ de pe smartphone
• USB Direct pentru redarea de muzică MP3
• Redare MP3-CD, CD și CD-R/RW
• Mai multă muzică cu Digital FM radio cu 20 de posturi presetate

Ușor de utilizat
• Smartphone-uri cu funcţia NFC activată, pentru sincronizare Bluetooth
• Telecomandă ergonomică pentru mai mult conform
• Redare aleatorie/Repetare CD pentru savurarea personalizată a muzicii
• 20 de piese programabile de pe CD
• Mufă pentru căști stereo pentru o audiţie muzicală superioară

Un sunet de calitate, puternic și fără distorsiuni
• Sistemul de boxe Bass Reflex oferă un sunet de bas puternic, mai profund
• Dynamic Bass Boost pentru bas profund și dramatic



 Transmite muzică prin Bluetooth™

Bluetooth este o tehnologie de comunicare 
wireless pe rază scurtă, durabilă și eficientă 
energetic. Tehnologia permite conectarea 
wireless ușoară la iPod/iPhone/iPad sau la alte 
dispozitive Bluetooth, precum smartphone-uri, 
tablete sau chiar laptopuri. Astfel, cu această 
boxă poţi asculta cu ușurinţă muzica și sunetele 
preferate din videoclipuri sau jocuri, wireless.

Tehnologie NFC

Sincronizează dispozitive Bluetooth fără nicio 
problemă, cu tehnologia NFC (Near Field 

Communications), dintr-o singură atingere. 
Este suficient să atingi smartphone-ul sau 
tableta cu funcţia NFC activată în zona NFC a 
unei boxe pentru a porni boxa, a iniţia 
sincronizarea Bluetooth și streamingul de 
muzică.

USB Direct pentru muzică MP3
USB Direct pentru redarea de muzică MP3

Sistem de boxe Bass Reflex

Sistemul Bass Reflex facilitează obţinerea unui 
bas puternic și profund, utilizând incinte de 
dimensiuni mici. Se diferenţiază de sistemul 
convenţional printr-un tub acustic suplimentar, 
aliniat acustic la woofer, pentru optimizarea 
redării frecvenţelor joase. Rezultatul este un 
sunet controlat mai profund și cu mai puţine 
distorsiuni. Sistemul funcţionează prin 
rezonarea masei de aer din tubul de bas. În 
combinaţie cu difuzorul, sistemul amplifică 

frecvenţele joase furnizând un bas puternic, de 
calitate.

Telecomandă ergonomică

Cu o telecomandă ergonomică pentru confort 
sporit la vârfurile degetelor, tot ce trebuie să 
faci este să te relaxezi.
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Redare audio
• Suporturi de redare: CD, CD-R, CD-RW, MP3-

CD
• Moduri redare disc: derulare rapidă înainte/înapoi, 

căutare album următor/anterior, căutare melodie 
următoare/anterioară, repetare/redare aleatorie/
programare

Tuner/Recepţie/Transmisie
• Benzi tuner: FM
• Antenă: Antenă FM

Sunet
• Sistem audio: stereo
• Controlul volumului: rotativ (digital)
• Putere de ieșire: max. 12 W

Difuzoare
• Nr. de boxe încorporate: 2
• Finisaj grilă boxă: metalic

Conectivitate
• USB: Port USB
• Mufă pentru căști de 3,5 mm
• Intrare audio (3,5 mm)

Confort
• Tip ecran: Afișaj LCD
• Tip încărcător: sus

Alimentare
• Tip baterie: Dimensiune D (LR20)
• Tensiune baterie: 1,5 V
• Număr de baterii: 6
• Tip alimentare: Adaptor c.a./c.c.

Accesorii
• Telecomandă
• Cablu de alimentare
• Manual de utilizare
• Garanţie: Certificat de garanţie

Dimensiuni
• Dimensiunile produsului (l x A x H): 435 x 271 x 

170 mm
• Dimensiunile ambalajului (l x A x H): 469 x 197 x 

311 mm
• Greutate produs: 2,9 kg
• Greutate cu ambalaj inclus: 4,11 kg
•
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