
 

 

Philips
CD Soundmachine

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

AZB798T
Kraftfullt bärbart ljud

med total uteffekt på 12 W RMS
Philips bärbara CD Soundmachine är ett kraftfullt allt-i-ett-ljudsystem som du kan ta med 
dig överallt. Den släpper musiken fri från olika källor – Bluetooth, USB, CD, kassetter, 
DAB+ och FM-radio.

Lyssna på musik från olika källor
• Strömma musik trådlöst via Bluetooth™ från din smarttelefon
• DAB+, DAB och FM för komplett radio
• USB Direct för MP3-/WMA-musikuppspelning
• Kassettdäck med autostopp
• Spela upp MP3-CD, CD och CD-R/RW

Lättanvänd
• Praktisk fjärrkontroll för extra bekvämlighet
• Hörlursuttag för en bättre personlig musikupplevelse
• Insomningsfunktion så att du enkelt kan somna till din favoritmusik

Kraftfullt ljut som hörs och känns
• Basreflexhögtalarsystem som ger ett djupt och kraftfullt ljud
• DBB (Dynamic Bass Boost) för djupare och bättre ljud
• Digital ljudkontroll för optimerade musikstilsinställningar



 Strömma musik via Bluetooth™

Bluetooth är en teknik för trådlös kommunikation på 
nära avstånd som är både stabil och energieffektiv. 
Tekniken ger enkel trådlös anslutning till iPod/
iPhone/iPad eller andra Bluetooth-enheter som 
smarttelefoner, surfplattor och till och med bärbara 
datorer så att du enkelt kan spela upp din 
favoritmusik eller ljud från film och spel trådlöst via 
högtalaren.

DAB+, DAB och FM
Utöver FM med analog sändning finns nu digitalradio 
med DAB+/DAB (Digital Audio Broadcasting), som 
är ett nytt sätt att sända radio via ett nätverk av 
markbundna sändare. Lyssnarna får fler val och ett 
klart ljud utan knaster. Med den här teknologin 
knyter mottagaren an till den kraftigaste signalen 
som hittas. På DAB+- eller DAB-digitalstationer finns 
det inga frekvenser som måste kommas ihåg, utan 
det räcker att ställa in stationens namn och du 
slipper ändra inställningen under resor.

USB Direct

I USB Direct-läget kan du enkelt ansluta USB-
enheter till USB-porten på din Philips-enhet och 
spela upp digital musik direkt från Philips-enheten.

Basreflexhögtalare

Basreflexhögtalare ger en djup bas från kompakta 
högtalarlådor. De skiljer sig från vanliga högtalarlådor 
genom att en baskanal är akustiskt förbunden med 
woofern för att få en lågfrekvent uteffekt från 
systemet. Resultatet blir en djupare kontrollerad bas 
och mindre distorsion. Det fungerar genom att 
luftmassan i baskanalen fås att vibrera som i en 
konventionell woofer för att på så sätt skapa 
resonansen. Tillsammans med gensvaret från 
woofern skapas lågfrekventa ljud och du kan uppleva 
nya djupa basljud.

Spela upp MP3-CD, CD och CD-R/RW

MP3 står för "MPEG 1 Audio layer-7,6 cm (3") och är 
en revolutionerande komprimeringsteknik där 
digitala musikfiler kan göras upp till 10 gånger mindre 
utan att ljudkvaliteten försämras i någon större 
utsträckning. MP3 är ett vanligt 
ljudkomprimeringsformat på Internet för snabb och 
enkel överföring av ljudfiler.
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Specifikationer
Trådlös Bluetooth®-teknik
• Profiler: A2DP, AVRCP

Ljuduppspelning
• Uppspelningsmedia: CD, CD-R, CD-RW, MP3-

CD-skiva
• Skivuppspelningslägen: spola framåt/bakåt, nästa/

föregående spårsökning, repeat/shuffle/program
• Kassettdäcksteknik: mekanisk
• Antal enheter: 1
• Uppspelningslägen för USB Direct: snabbspolning 

bakåt/framåt, play/paus, föregående/nästa, 
programmerad uppspelning, repetering, shuffle, 
Stopp

Anslutningar
• USB: USB-värd
• Ljud-/videoutgång: Hörlur (3,5 mm)
• Ljudingång (3,5 mm)

Mottagare/mottagning/sändning
• Antenn: FM-antenn
• Radioband: FM
• Kanalförinställningar: 20
• Mottagarförbättring: automatisk digital 

kanalsökning
• DAB/DAB+: Information, Meny, Smart Scan

Ljud
• Ljudförbättring: DBB (Dynamic Bass Boost) i 2 steg
• Ljudsystem: stereo
• Volymkontroll: ratt (digital)
• Högsta uteffekt (RMS): 12 W

Högtalare
• Antal inbyggda högtalare: 2
• Högtalarförbättring: 2-vägs basreflexhögtalare
• Högtalargaller, finish: metall

Bekvämlighet
• Skärmtyp: LCD-skärm med bakgrundsbelysning
• typ av laddare: toppmatad

Effekt
• Antal batterier: 6 x LR20 för huvudenhet 

(medföljer inte), 1 x AAA för RC (medföljer)
• Strömtyp: 220–240 V

Tillbehör
• Fjärrkontroll
• Garanti: Garantibevis
• Bruksanvisning
• Nätkabel

Mått
• Produktmått (B x D x H): 435 x 270 x 170 mm
• Förpackningens mått (B x D x H): 468 x 198 x 

310 mm
• Produktvikt: 3 kg
• Vikt inkl. förpackning: 4 kg
•

* Undvik långvarig användning av enheten vid volymer över 85 decibel 
eftersom det kan skada din hörsel.
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