
 

 

Philips
Класическа микро 
озвучителна система

Bluetooth®
Пулт за LP винилови плочи
Копирайте LP, CD, FM на USB
4 W

OTT2000
Възпроизвеждайте своите LP отново

с пулт и безжично поточно извличане на музика
Пултът Original напомня на легендарния грамофон Philips AG4131 от 1965 г. и разполага 
с високо ефективен високоговорител, динамично балансиран пулт, както и безжично 
поточно извличане чрез Bluetooth и копиране чрез USB за запис на MP3.

Наслаждавайте се на любимата си музика от много източници
• Безжично поточно предаване на музика чрез Bluetooth
• Пулт за възпроизвеждане на LP винилови плочи
• Изпълнявайте: MP3-CD, CD и CD-R/RW
• USB Direct за лесно възпроизвеждане на MP3 музика
• Аудио вход за възпроизвеждане на музика от портативни устройства
• Цифрова настройка с настроени станции
• Bluetooth® или копирайте музика от LP, CD, FM на USB устройство

Дизайн, който подхожда на вашия интериор
• Съвременна интерпретация на емблематичния ретро дизайн



 Изпълнявайте: MP3-CD, CD и CD-R/
RW

MP3 означава "MPEG 1 Audio layer-7,6 см (3")". 
MP3 е революционна технология за компресия, 
чрез която големи цифрови музикални файлове 
могат да станат до 10 пъти по-малки без това да 
влоши радикално аудио качеството им. MP3 се 
превърна в стандартен формат за аудио 
компресия, използван в Интернет, който 
позволява бърз и лесен трансфер на аудио 
файлове.

Пулт за възпроизвеждане на LP
Пулт за възпроизвеждане на LP винилови плочи

Безжично поточно предаване на 
музика

Bluetooth е технология за безжична комуникация 
на малки разстояния, която е едновременно 

стабилна и енергийно ефективна. Тя осигурява 
лесна безжична връзка с iPod/iPhone/iPad или 
други Bluetooth устройства, като смартфони, 
таблети и дори лаптопи. Сега можете да се 
наслаждавате на любимата си музика и на звука от 
филмите и игрите безжично и лесно – с тази 
тонколона.

Цифров запис от всичко по USB

С тази практична функция лесно можете да 
слушате цялото си музикално съдържание на Hi-Fi 
система направо от портативния си MP3 плейър. 
Просто слушайте желаната музика чрез 
Bluetooth®, или копирайте музика от плочи, 
компактдискове, радиопрограми или от 
музикалния вход на вашата система направо в 
USB устройството. Съхранете любимите си плочи 
и преобразувайте съдържанието им във формат 
MP3 – всичко това без използване на компютър. 
Също така можете да зададете с таймер 
записването в системата на любимата си 
радиопрограма и тя автоматично ще запише 
програмата в USB устройството.
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Спецификации
Безжична технология Bluetooth®
• Версия: BT 2.1
• Профили: A2DP, AVRCP

Аудио възпроизвеждане
• Режим Bluetooth: Възпроизвеждане/пауза, 
Предишна/следваща песен

• Режими на възпроизвеждане на диска: Бързо 
напред/назад, Търсене на следваща/предишна 
песен, Програмирано възпроизвеждане, 
Повторно възпроизвеждане, Разбъркано 
възпроизвеждане

• USB преки режими на работа: Бързо назад/
бързо напред, Възпроизвеждане/пауза, 
Предишна/следваща песен, Програмирано 
възпроизвеждане, Повторение, Разбъркване

• програмируеми песни: 20 (само в режим CD и 
USB)

Възможности за свързване
• USB: USB хост
• Аудио вход (3,5 мм)
• Bluetooth профили: A2DP

Аудиозапис
• Звуков файлов формат: MP3
• Носители за запис: USB устройство
• Източници за запис - USB: CD

Тунер / Приемане / Предаване
• Антена: Фиксирана FM антена от гъвкав 
проводник

• Обхвати на тунера: FM моно, FM стерео
• Предварително настроени станции: 20

Звук
• Звукова система: Стерео
• Регулиране на силата на звука: въртящ се
• Максимална изходна мощност (RMS): 4 W

Високоговорители
• Вградени високоговорители: 2
• Мембрани на високоговорителите: 3" 
високоговорител за ниски честоти

Комфорт
• Тип на дисплея: LCD
• Тип устройство за зареждане: чекмедже

Аксесоари
• Захранващ кабел
• Ръководство за потребителя: многоезично
• Гаранция: Гаранционна карта
• Аксесоари в комплекта: Ръководство за 
потребителя

• Дистанционно управление: 20-бутонно 
дистанционно управление

Захранване
• Електрозахранване: 220-240 V, 50/60 Hz

Размери
• Дълбочина на опаковката: 390 мм
• Височина на опаковката: 228 мм
• Ширина на опаковката: 375 мм
• Дълбочина на главния блок: 335 мм
• Височина на главния блок: 169 мм
• Ширина на главния блок: 311 мм
• Бруто тегло: 4 кг
• Нето тегло: 3,5 кг
•
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