
 

 

Philips
Classic mikro 
hangrendszer

Bluetooth®
Lemezjátszó LP 
bakelitlemezekhez
LP/CD/FM rádió rippelése USB-re
4 W

OTT2000
Játssza le ismét bakelitlemezeit

lemezjátszóval és vezeték nélküli hangátvitellel
Az Original lemezjátszó külseje a legendás 1965-ös Philips AG4131 lemezjátszót idézi, belsejében pedig 

nagy hatékonyságú hangsugárzó, dinamikus és kiegyenlített hangzást nyújtó lemezjátszó, a vezeték 

nélküli átvitelt lehetővé tévő Bluetooth-technológia, valamint az MP3 fájlok rögzítését lehetővé tevő, 

USB-re rippelő funkció kapott helyet.

Élvezze a több forrásból érkező zenét
• Vezeték nélküli zenestream Bluetooth kapcsolattal
• LP bakelitlemezek lejátszására alkalmas lemezjátszó
• MP3-CD, CD és CD-R/RW lejátszás
• USB Direct az MP3 zene egyszerű lejátszásához
• Audiobemenet hordozható zenelejátszáshoz
• FM digitális hangolás programhelyekkel
• Élvezze a Bluetooth® streaming előnyeit, vagy rippelje ki bakelitlemezeit, CD-it vagy kedvenc 

rádióadásait USB eszközre.

Formavilág, mely beleolvad a térbe
• Az ikonikus retró kialakítás modern újraértelmezése



 MP3-CD, CD és CD-R/RW lejátszás

Az MP3 rövidítés az „MPEG 1 Audio Layer 3" 
kifejezést takarja. Az MP3 egy forradalmian új 
tömörítési technológia, amellyel hatalmas digitális 
zenei fájlok tized akkora méretre csökkenthetők, 
hangminőségük radikális romlása nélkül. Az MP3 vált 
a világhálón használt szabványos hangtömörítési 
formátummá, amely a hangfájlok könnyű és gyors 
átvitelét teszi lehetővé.

LP bakelitlemezek lejátszására alkalmas 
lemezjátszó
LP bakelitlemezek lejátszására alkalmas lemezjátszó

Vezeték nélküli zenestreaming

A Bluetooth egy stabil és energiahatékony, rövid 
hatótávolságú, vezeték nélküli kommunikációs 
technológia. A technológia lehetővé teszi iPod/
iPhone/iPad készülékhez, illetve más Bluetooth 
készülékekhez - pl. okostelefonokhoz, 
táblagépekhez, sőt laptopokhoz - történő egyszerű 
vezeték nélküli csatlakozást. Így könnyen, vezeték 
nélkül élvezheti kedvenc zeneszámait, illetve a videók 
és játékok hangját ezzel a hangsugárzóval.

USB rippelés, bármely forrásból

Ezzel az ügyes funkcióval összes zenéjét könnyedén, 
közvetlenül a hordozható MP3 lejátszóból 
hallgathatja a Hi-Fi rendszeren. Hallgassa kedvenc 
számait Bluetooth® streaminggel, vagy rippelje ki a 
kívánt zeneszámot bakelitlemezről, CD-ről, 
rádióműsorból, vagy a zenei rendszer bemenetéről. 
Archiválja régi lemezeit MP3 formátumban, 
számítógép használata nélkül. A Hi-Fi rendszer 
időzítőjét is használhatja kedvenc rádióműsorai 
rögzítéséhez az USB eszközre.
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Fénypontok
• Hangrendszer: Sztereó
Bluetooth® vezeték nélküli technológia
• Verzió: BT 2.1
• Profilok: A2DP, AVRCP

Audiolejátszás
• Bluetooth mód: Lejátszás/Szünet, Előző/Következő
• Lemezlejátszási módok: Gyorskeresés előre/

visszafelé, Következő/előző műsorszám keresése, 
Programozott lejátszás, Lejátszás ismétlése, 
Véletlenszerű lejátszás

• Direct USB módok: Gyors vissza/Gyors előre, 
Lejátszás/Szünet, Előző/Következő, Programozott 
lejátszás, Ismétlés, Véletlenszerű lejátszás

• Programozható műsorszámok: 20 (csak CD és 
USB mód)

Csatlakoztathatóság
• USB-vel: USB-gazdaport
• Audiobemenet (3,5 mm-es)
• Bluetooth® profilok: A2DP

Hangfelvétel
• Audiofájl formátuma: MP3
• Adatrögzítő média: USB-eszköz
• USB felvételi források: CD

Hangolóegység/Vétel/Adás
• Antenna: rögzített FM huzalantenna
• Hangolási sávok: FM monó, FM sztereó
• Programhelyek: 20

Hangzás

• Hangerőszabályzás: forgó
• Maximális kimeneti teljesítmény (RMS): 4 W

Hangszórók
• Beépített hangszórók: 2
• Hangsugárzó-meghajtók: 3"-es mély/közép 

hangszóró

Kényelem
• Kijelző típusa: LCD
• Betöltő típusa: tálca

Tartozékok
• Hálózati tápkábel
• Felhasználói kézikönyv: Többnyelvű
• Garancia: Garancialevél
• Mellékelt tartozékok: Felhasználói kézikönyv
• Távvezérlő: 20-gombos távvezérlő

Tápellátás
• Tápegység: 220-240 V, 50/60 Hz

Méretek
• Csomag mélysége: 390 mm
• Csomag magassága: 228 mm
• Csomag szélessége: 375 mm
• Főegység mélysége: 335 mm
• Főegység magassága: 169 mm
• Főegység szélessége: 311 mm
• Bruttó tömeg: 4 kg
• Nettó tömeg: 3,5 kg
•

Műszaki adatok
Classic mikro hangrendszer
Bluetooth® Lemezjátszó LP bakelitlemezekhez, LP/CD/FM rádió rippelése USB-re, 4 W
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