
 

 

Philips
Leitor de CD

Bluetooth
CD, CD de MP3, USB, DAB+, FM
Cassete
12 W

AZB798T
Som poderoso portátil

com potência total de saída de 12 W RMS
O leitor de CD portátil Philips é um potente sistema de som completo que pode levar 
consigo para todo o lado. Permite reproduzir música através de diversas fontes – 
Bluetooth, USB, CD, cassete e rádio DAB+ e FM.

Desfrute da sua música a partir de diferentes fontes
• Transmita música sem fios via Bluetooth™ a partir do seu smartphone
• DAB+, DAB e FM para uma experiência de rádio completa
• USB Directo para reprodução de música em MP3/WMA
• Leitor de cassetes com paragem automática
• Reproduz MP3-CD, CD e CD-R/RW

Fácil de utilizar
• Telecomando prático para comodidade extra
• Tomada dos auscultadores estéreo para um melhor entretenimento musical pessoal
• Temporizador para adormecer ao som da sua música favorita

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
• Controlo de Som Digital para definições optimizadas de estilos musicais



 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.

DAB+, DAB e FM
A rádio digital DAB+/DAB (Digital Audio 
Broadcasting) é, a par da transmissão analógica FM, 
uma nova forma de transmitir rádio através de uma 
rede de transmissores terrestres. Proporciona aos 
ouvintes uma maior variedade de opções e de 
informações com uma qualidade de som nítida e sem 
interferências. A tecnologia permite ao receptor 
captar o sinal mais forte que é detectado. Com as 
estações digitais DAB+ ou DAB não é necessário 
memorizar as frequências, e os receptores são 
sintonizados pelo nome da estação, portanto não é 
preciso procurar a estação.

USB Directo

Com o modo USB Directo, basta ligar o seu 
dispositivo USB à porta USB do seu dispositivo 

Philips e a música digital será reproduzida 
directamente a partir do dispositivo Philips.

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.

Reproduz MP3-CD, CD e CD-R/RW

MP3 significa "MPEG 1 Audio layer-7,6 cm (3")". MP3 
é uma tecnologia de compressão revolucionária em 
que os ficheiros de música digital de grande 
dimensão podem tornar-se 10 vezes mais pequenos, 
sem perdas significativas da qualidade do som. O 
MP3 tornou-se no formato de compressão áudio 
convencional utilizado na World Wide Web, 
permitindo uma transferência fácil e rápida de 
ficheiros áudio.
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Especificações
Tecnologia sem fios Bluetooth®

• Perfis: A2DP, AVRCP

Reprodução de áudio
• Suporte de reprodução: CD, CD-R, CD-RW, CD 

MP3
• Modos de reprodução de discos: avanço/

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

• Tecnologia do leitor de cassetes: mecânico
• Número de decks: 1
• Modos de reprodução de USB Directo: retrocesso 

rápido/avanço rápido, reprodução/pausa, anterior/
seguinte, reprodução de programa, repetir, 
aleatório, parar

Conetividade
• USB: Anfitrião USB
• Saída de áudio/vídeo: Auscultador (3,5 mm)
• Entrada de áudio (3,5 mm)

Sintonizador/receção/transmissão
• Antena: Antena FM
• Bandas do sintonizador: FM
• Estações pré-sintonizadas: 20
• Melhoramento do sintonizador: sintonização 

digital automática
• DAB/DAB+: Visor de informações, Menu, Procura 

inteligente

Som
• Melhoramento do som: Dynamic Bass Boost de 2 

níveis
• Sistema de som: estéreo
• Controlo do volume: rotativo (digital)
• Potência máxima de saída (RMS): 12 W

Altifalantes
• N.º de altifalantes incorporados: 2
• Melhoramento do altifalante: Altifalante de graves 

de 2 vias
• Acabamento da grelha do altifalante: metal

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

Potência
• Número de baterias: 6 x LR20 para unidade 

principal (não incluídas), 1 x AAA para 
telecomando (incluída)

• Tipo de alimentação: 220 - 240 V

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

Dimensões
• Dimensões do produto (LxPxA): 435 x 270 x 

170 mm
• Dimensões da embalagem (LxPxA): 468 x 198 x 

310 mm
• Peso do produto: 3 kg
• Peso incl. embalagem: 4 kg
•

* Evite a utilização prolongada do aparelho a um volume superior a 85 
dB, pois pode prejudicar a audição.
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