
 

 

Philips
Radio CD

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

AZB798T
Sunet portabil puternic

cu o putere totală de ieşire de 12 W RMS
CD Soundmachine portabil de la Philips este un sistem audio puternic şi complet, pe care 
îl poţi lua cu tine oriunde. Acesta îţi eliberează muzica din diferite surse: Bluetooth, USB, 
CD, casetă, radio DAB+ şi FM.

Savurează muzică din diverse surse
• Transmite muzică wireless prin Bluetooth™ de pe smartphone
• DAB+, DAB și FM pentru o experienţă radio totală
• USB Direct pentru redarea muzicii MP3/WMA
• Casetofon cu oprire automată
• Redare MP3-CD, CD și CD-R/RW

Ușor de utilizat
• Telecomandă ergonomică pentru mai mult conform
• Mufă pentru căști stereo pentru o audiţie muzicală superioară
• Temporizator de oprire pentru a adormi ascultând melodia preferată

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
• Oferă setări optimizate, în funcţie de stilul de muzică



 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 alte dispozitive Bluetooth, 
precum smartphone-uri, tablete sau chiar laptopuri. 
Astfel vă puteţi bucura cu ușurinţă de muzica și 
sunetele preferate de la clipuri video sau jocuri, 
wireless, cu această boxă.

DAB+, DAB și FM
Tehnologia radio digitală DAB+/DAB (Digital Audio 
Broadcasting) este, în plus faţă de tehnologia de 
transmisie FM analogică, o nouă modalitate de a 
difuza programe radio prin intermediul unei reţele 
de emiţătoare terestre. Aceasta oferă ascultătorilor 
mai multe opţiuni și informaţii la o calitate a sunetului 
clară și fără interferenţe. Tehnologia permite 
receptorului radio să se fixeze pe cel mai puternic 
semnal pe care îl găsește. Pentru posturile digitale 
DAB+ sau DAB, nu trebuie să memorezi frecvenţe, 
iar posturile sunt memorate după nume, astfel că nu 
mai este nevoie să cauţi frecvenţe.

USB Direct

Folosind modul USB Direct, conectaţi, pur și simplu, 
echipamentul USB la portul USB port pe dispozitivul 

dvs. Philips și muzica dvs. digitală va fi redată direct 
de pe dispozitivul Philips.

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.

Redare MP3-CD, CD și CD-R/RW

MP3 înseamnă „MPEG 1 Audio layer-7,6 cm (3")”. 
MP3 este o tehnologie revoluţionară prin care 
fișierele audio mari sunt comprimate de 10 ori fără o 
scădere simţitoare a calităţii audio. MP3 a devenit 
formatul standard de compresie audio utilizat pe 
Web, permiţând transferul rapid și ușor al fișierelor 
audio.
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Specificaţii
Tehnologia wireless Bluetooth®

• Profiluri: A2DP, AVRCP

Redare audio
• Medii de redare: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
• Moduri redare disc: derulare rapidă înainte/înapoi, 

căutare melodie următoare/anterioară, repetare/
redare aleatorie/programare

• Cassette deck technology: mecanic
• Număr de casetofoane: 1
• Moduri de redare USB Direct: derulare rapidă 

înapoi/derulare rapidă înainte, redare/pauză, 
anterior/următor, redare program, repetare, 
aleator, Stop

Conectivitate
• USB: Port USB
• Ieșire audio/video: Căști (3,5 mm)
• Intrare audio (3,5 mm)

Tuner/Recepţie/Transmisie
• Antenă: Antenă FM
• Benzi pentru tuner: FM
• Presetări de posturi: 20
• Îmbunătăţire reglaj: reglare automată digitală
• DAB/DAB+: Afișare informaţii, Meniu, Smart Scan

Sunet
• Caracteristici superioare sunet: Dynamic Bass 

Boost în 2 etape
• Sistem audio: stereo
• Controlul volumului: rotativ (digital)
• Putere maximă ieșire (RMS): 12 W

Difuzoare
• Nr. de boxe încorporate: 2
• Caracteristici superioare boxe: Boxe Bass Reflex 

pe 2 căi
• Finisaj grilă boxă: metalic

Confort
• Tip ecran: Ecran LCD cu lumină de fundal
• Tip încărcător: sus

Alimentare
• Număr de baterii: 6 x LR20 pentru setul principal 

(neinclus), 1 x AAA pentru RC (inclus)
• Tip alimentare: 220 - 240 V

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

Dimensiuni
• Dimensiunile produsului (l x A x H): 435 x 270 x 

170 mm
• Dimensiunile ambalajului (l x A x H): 468 x 198 x 

310 mm
• Greutate produs: 3 kg
• Greutate cu ambalaj inclus: 4 kg
•

* Evitaţi utilizarea aparatului la un volum de peste 85 dB, deoarece vă 
poate afecta auzul.
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