
 

 

Philips
Ηχοσύστημα με CD

Bluetooth
CD, MP3-CD, USB, DAB+, FM
Κασέτα
12W

AZB798T
Ισχυρός φορητός ήχος

με συνολική ισχύ εξόδου 12W RMS
Το φορητό ηχοσύστημα Philips με CD είναι μια ολοκληρωμένη συσκευή που 
μπορείτε να παίρνετε μαζί σας παντού. Απελευθερώνει τη μουσική σας από 
διάφορες πηγές – Bluetooth, USB, CD, κασέτες, DAB+ και ραδιόφωνο FM.

Απολαύστε τη μουσική σας από διαφορετικές πηγές
• Ασύρματη μετάδοση μουσικής μέσω Bluetooth™ από το smartphone
• DAB+, DAB και FM, για ολοκληρωμένη ραδιοφωνική εμπειρία
• USB Direct για αναπαραγωγή μουσικής MP3/WMA
• Κασετόφωνο με αυτόματη διακοπή
• Αναπαραγωγή MP3-CD, CD και CD-R/RW

Εύκολη χρήση
• Εύχρηστο τηλεχειριστήριο για μεγαλύτερη άνεση
• Υποδοχή στερεοφωνικών ακουστικών για καλύτερη προσωπική μουσική απόλαυση
• Χρονοδιακόπτης ύπνου για να αποκοιμηθείτε με την αγαπημένη σας μουσική

Δυνατός ήχος που ακούτε και νιώθετε
• Σύστημα ηχείων με ανάκλαση μπάσων για πανίσχυρο, βαθύτερο ήχο
• Δυναμική ενίσχυση μπάσων για βαθύ και πλούσιο ήχο
• Έλεγχος ψηφιακού ήχου για βελτιστοποιημένες ρυθμίσεις του στυλ μουσικής



 Μετάδοση μουσικής μέσω Bluetooth™

Το Bluetooth είναι μια τεχνολογία ασύρματης 
επικοινωνίας μικρής εμβέλειας, η οποία είναι 
ισχυρή και ταυτόχρονα ενεργειακά αποδοτική. Η 
τεχνολογία σάς δίνει τη δυνατότητα να 
δημιουργείτε με ευκολία μια ασύρματη σύνδεση με 
το iPod/iPhone/iPad ή με άλλες συσκευές 
Bluetooth, όπως smartphone, tablet ή ακόμα και 
λάπτοπ. Το αποτέλεσμα; Ακούστε την αγαπημένη 
σας μουσική ή ήχο από τα βίντεο και τα παιχνίδια 
σας εύκολα και ασύρματα, σε αυτό το ηχείο.

DAB+, DAB και FM
Το ψηφιακό ραδιόφωνο DAB+/DAB (Digital Audio 
Broadcasting) είναι ένας νέος τρόπος 
ραδιοφωνικής μετάδοσης μέσω δικτύου επίγειων 
πομπών, εκτός από την αναλογική μετάδοση FM. 
Παρέχει περισσότερες επιλογές και καλύτερη 
μετάδοση πληροφοριών με πεντακάθαρη 
ποιότητα ήχου, καθώς ο δέκτης κλειδώνει στο 
ισχυρότερο σήμα που εντοπίζει. Με τους 
ψηφιακούς σταθμούς DAB+ ή DAB, οι συχνότητες 
δεν χρειάζεται να απομνημονεύονται, ενώ τα 
ηχοσυστήματα συντονίζονται βάσει του ονόματος 
του σταθμού κι έτσι δεν υπάρχουν διπλές 
εγγραφές.

USB Direct

Με τη λειτουργία USB Direct, απλώς συνδέετε την 
επιθυμητή συσκευή USB στη θύρα USB της 
συσκευής Philips και απολαμβάνετε απευθείας 
αναπαραγωγή μουσικής από τη συσκευή Philips.

Σύστημα ηχείων με ανάκλαση μπάσων

Το Σύστημα ηχείων με ανάκλαση μπάσων παράγει 
πλούσια εμπειρία μπάσων από ένα σύστημα 
ηχείων μικρού μεγέθους. Διαφέρει από τα 
συμβατικά συστήματα ηχείων καθώς διαθέτει 
πρόσθετο αγωγό μπάσων, ακουστικά 
στοιχισμένο με το γούφερ, για βελτίωση της 
απόσβεσης των χαμηλών συχνοτήτων του 
συστήματος. Το αποτέλεσμα είναι πιο πλούσια 
μπάσα και λιγότερη παραμόρφωση. Το σύστημα 
λειτουργεί συντονίζοντας τη μάζα αέρα στον 
αγωγό μπάσων, ώστε να πάλλεται όπως ένα 
συμβατικό γούφερ. Σε συνδυασμό με την 
απόκριση του γούφερ, το σύστημα παρατείνει το 
σύνολο των ήχων χαμηλής συχνότητας για τη 
δημιουργία μιας νέας διάστασης πλούσιων 
μπάσων.

Αναπαραγωγή MP3-CD, CD και CD-R/
RW

Το MP3 αναλύεται σε "MPEG 1 Audio layer 3". 
Πρόκειται για μια επαναστατική τεχνολογία 
συμπίεσης, με την οποία μεγάλα ψηφιακά αρχεία 
μουσικής μπορούν να γίνουν έως και 10 φορές 
μικρότερα, χωρίς σημαντική μείωση της 
ποιότητας του ήχου. Το MP3 αποτελεί την τυπική 
μορφή συμπίεσης ήχου που χρησιμοποιείται στο 
Διαδίκτυο, παρέχοντας τη δυνατότητα γρήγορης 
και εύκολης μεταφοράς αρχείων ήχου.
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Προδιαγραφές
Ασύρματη τεχνολογία Bluetooth®

• Προφίλ: A2DP, AVRCP

Αναπαραγωγή ήχου
• Μέσα αναπαραγωγής: CD, CD-R, CD-RW, MP3-

CD
• Λειτουργίες αναπαραγωγής δίσκων: γρήγορη 
κίνηση εμπρός/πίσω, αναζήτηση επόμενου/
προηγ. κομματιού, επανάληψη/τυχαία 
αναπαραγωγή/πρόγραμμα

• Τεχνολογία κασετοφώνων: μηχανικό
• Αριθμός deck: 1
• λειτουργίες αναπαραγωγής USB Direct: γρήγορη 
κίνηση πίσω/γρήγορη κίνηση εμπρός, 
αναπαραγωγή/παύση, προηγούμενο/επόμενο, 
αναπαραγωγή προγράμματος, επανάληψη, 
τυχαία αναπαραγωγή, stop

Συνδεσιμότητα
• USB: Host USB
• Έξοδος ήχου/βίντεο: Ακουστικά (3,5 χιλ.)
• Είσοδος ήχου (3,5 χιλ.)

Δέκτης/Λήψη/Μετάδοση
• LNA - κεραία: Κεραία FM
• Ζώνες δέκτη: FM
• Προρυθμίσεις σταθμών: 20
• Βελτίωση δέκτη: αυτόματος ψηφιακός 
συντονισμός

• DAB/DAB+: Εμφάνιση πληροφοριών, Μενού, 
Έξυπνη σάρωση

Ήχος
• Ενίσχυση ήχου: Δυναμική ενίσχυση μπάσων 2 
βημάτων

• Σύστημα ήχου: στερεοφωνικό
• Έλεγχος έντασης ήχου: περιστροφικός 

(ψηφιακός)
• Μέγιστη ισχύς εξόδου (RMS): 12W

Ηχεία
• Αρ. ενσωματωμένων ηχείων: 2
• Βελτίωση ηχείων: Ηχείο με ανάκλαση μπάσων 2 
δρόμων

• Φινίρισμα γρίλιας ηχείου: μεταλλικό

Άνεση
• Τύπος οθόνης: Οθόνη LCD με οπίσθιο φωτισμό
• Τύπος μονάδας τοποθέτησης: πάνω

Ρεύμα
• Αριθμός μπαταριών: 6 x LR20 για την κύρια 
μονάδα (δεν περιλαμβάνονται), 1 x AAA για το 
τηλεχειριστήριο (περιλαμβάνεται)

• Τύπος ισχύος: 220 - 240 V

Αξεσουάρ
• Τηλεχειριστήριο
• Εγγύηση: Φυλλάδιο εγγύησης
• Εγχειρίδιο χρήσης
• Καλώδιο ρεύματος

Διαστάσεις
• Διαστάσεις προϊόντος (ΠxΒxΥ): 435 x 270 x 

170 χιλιοστά
• Διαστάσεις συσκευασίας (ΠxΒxΥ): 468 x 198 x 

310 χιλ.
• Βάρος προϊόντος: 3 κ.
• Βάρος με την συσκευασία: 4 κ.
•

* Αποφύγετε την εκτεταμένη χρήση της συσκευής με ένταση 
μεγαλύτερη από 85 decibel γιατί ενδέχεται να προκληθεί βλάβη 
στην ακοή σας.
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