
 

 

Philips
CD skaņas iekārta

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

AZB798T
Jaudīga portatīva skaņa

ar 12 W RMS kopējo izejas jaudu
Philips portatīvā CD skaņas iekārta ir jaudīga un universāla skaņas sistēma, ko varat paņemt 
līdzi uz jebkuru vietu. Jūs varat brīvi klausīties savu mūziku no dažādiem avotiem — 
Bluetooth, USB, CD, kasetēm, DAB+ un FM radio.

Izbaudiet mūziku no vairākiem avotiem
• Mūzikas straumēšana bezvadu tīklā, izmantojot Bluetooth™ no viedtālruņa
• DAB+, DAB un FM, kas nodrošina pilnvērtīgu radio klausīšanos
• USB Direct MP3/WMA mūzikas atskaņošanai
• Automātiskās aptures kasešu nodalījums
• Atskaņojiet MP3-CD, CD un CD-R/RW

Vienkārša lietošana
• Parocīga tālvadības pults papildu ērtībām
• Stereo austiņu spraudnis labākam personiskam mūzikas baudījumam
• Izslēgšanās taimeris sniedz iespēju iemigt, klausoties iemīļoto mūziku

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

frekvences skaņu
• Dinamiskais zemās frekvences skaņas pastiprinājums dziļam un dramatiskam skanējumam
• Digitālā skaņas kontrole optimizētiem mūzikas stilu iestatījumiem



 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.

DAB+, DAB un FM
DAB+/DAB (Digitālā audio apraide) digitālais radio ir 
jauns radio apraides veids papildus FM analogajai 
pārraidei, izmantojot virszemes raidītāju tīklu. Tas 
nodrošina klausītājiem lielākas izvēles iespējas un 
informāciju skaidrā skaņas kvalitātē bez 
traucējumiem. Tehnoloģija ļauj uztvērējam nofiksēt 
spēcīgāko atrodamo signālu. DAB+ vai DAB 
digitālajām stacijām nav jāiegaumē frekvences, un 
iestatījumi tiek veikti pēc stacijas nosaukuma, tāpēc 
pārvietojoties tie netiek zaudēti.

USB Direct

Izmantojot USB Direct režīmu, vienkārši pievienojiet 
savu USB ierīci Philips ierīces USB lasītājam un jūsu 
digitālā mūzika tiks atskaņota tieši no Philips ierīces.

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.

Atskaņojiet MP3-CD, CD un CD-R/RW

MP3 — MPEG 1 formāta 7,6 cm (3 collu) audio 
atskaņotājs. MP3 ir revolucionāra saspiešanas 
tehnoloģija, kas līdz desmit reizēm samazina 
apjomīgus digitālos mūzikas failus, krasi nepasliktinot 
to skaņas kvalitāti. MP3 ir kļuvis par standarta audio 
saspiešanas formātu, ko lieto globālajā tīmeklī un kas 
nodrošina ātru un vienkāršu audio failu pārsūtīšanu.
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Specifikācijas
Bluetooth® bezvadu tehnoloģija
• Profili: A2DP, AVRCP

Audio atskaņošana
• Atskaņošanas datu nesēji: CD, CD-R, CD-RW, 

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

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

• Kasešu nodalījuma tehnoloģija: mehāniska
• Nodalījumu skaits: 1
• USB atskaņošanas režīmi: ātri attīt/ātri tīt uz 

priekšu, atskaņot/pauzēt, iepriekšējais/nākamais, 
programmas atskaņošana, atkārtot, atskaņot jauktā 
secībā, apturēt

Savienojamība
• USB: USB resurss
• Audio/video izeja: Austiņas (3,5 mm)
• Audio ieeja (3,5 mm)

Uztvērējs/uztveršana/pārraide
• Antena: FM antena
• Uztvērēja joslas: FM
• Iepriekš iestatītas stacijas: 20
• Uztvērēja pastiprināšana: automātiska digitālā 

regulēšana
• DAB/DAB+: Informācijas displejs, Izvēlne, Viedā 

skenēšana

Skaņa
• Skaņas pastiprinājums: Dinamiskā zemfrekvences 

skaņas pastiprinājuma 2 pakāpes
• Skaņu sistēma: stereo
• Skaļuma vadība: rotācija (digitāla)
• Maksimālā izejas jauda (RMS): 12 W

Skaļruņi
• Iebūvēto skaļruņu skaits: 2
• Skaļruņa pastiprinājums: Divvirzienu 

zemfrekvences skaņu atstarojošs skaļrunis
• Skaļruņa režģa apdare: metāls

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

Strāvas padeve
• Bateriju skaits: 6 x LR20 pamatkomplektam (nav 

iekļautas), 1 x AAA radio pulkstenim (iekļauta)
• Enerģijas veids: 220-240 V

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

Izmēri
• Izstrādājuma izmēri (P x A x G): 435 x 270 x 

170 mm
• Iesaiņojuma izmēri (PxAxG): 468 x 198 x 310 mm
• Produkta svars: 3 kg
• Svars (ieskaitot iesaiņojumu): 4 kg
•

* Izvairieties no plašas komplekta lietošanas skaļumā, kas pārsniedz 85 
decibelus, jo tas var sabojāt dzirdi.
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