
 

 

Philips
Classic mikro skaņu 
sistēma

Bluetooth®
LP vinila plašu atskaņošana
Izvelciet LP, CD, FM saturu USB 
ierīcē
4 W

OTT2000
Atskaņojiet savas plates vēlreiz

ar plašu atskaņotāju un bezvadu mūzikas straumēšanu
Original plašu atskaņotājs atgādina leģendāro 1965. gada Philips AG4131 atskaņotāju, un 
tam ir augstas kvalitātes skaļrunis, dinamiski balansēts atskaņotājs, kā arī Bluetooth bezvadu 
straumēšana un USB izvilkšana MP3 atskaņošanai.

Izbaudiet mūziku no vairākiem avotiem
• Mūzikas straumēšana bezvadu tīklā ar Bluetooth
• LP vinila plašu atskaņotājs
• Atskaņojiet MP3-CD, CD un CD-R/RW
• USB Direct vienkāršai MP3 mūzikas atskaņošanai
• Audio ieeja portatīvai mūzikas atskaņošanai
• FM digitālā regulēšana ar iepriekšējiem iestatījumiem
• Bluetooth®, vai mūzikas izvilkšana no LP, CD, FM savā USB ierīcē

Dizains, kas iederas jūsu interjerā
• Ikoniskā retro dizaina mūsdienīga interpretācija



 Atskaņojiet MP3-CD, CD un CD-R/RW

MP3 — MPEG 1 formāta 7,6 cm (3 collu) audio 
atskaņotājs. MP3 ir revolucionāra saspiešanas 
tehnoloģija, kas līdz desmit reizēm samazina 
apjomīgus digitālos mūzikas failus, krasi nepasliktinot 
to skaņas kvalitāti. MP3 ir kļuvis par standarta audio 
saspiešanas formātu, ko lieto globālajā tīmeklī un kas 
nodrošina ātru un vienkāršu audio failu pārsūtīšanu.

LP plašu atskaņotājs
LP vinila plašu atskaņotājs

Mūzikas straumēšana bezvadu tīklā

Bluetooth ir neliela diapazona bezvadu sakaru 
tehnoloģija, kas ir vienkārša un energoefektīva. 
Tehnoloģija nodrošina vienkāršu bezvadu 
savienojumu ar iPod/iPhone/iPad vai citām Bluetooth 
ierīcēm, piemēram, viedtālruņiem, planšetdatoriem 
vai pat klēpjdatoriem. Šajā skaļrunī bezvadu tīklā 
varat klausīties gan savu iecienīto mūziku, gan video 
un spēļu skaņu.

USB izvilkšana

Ar šo viedo līdzekli varat viegli klausīties visu mūzikas 
saturu savā Hi-Fi sistēmā tieši no portatīvā MP3 
atskaņotāja. Vienkārši klausieties savu mīļāko mūziku, 
izmantojot Bluetooth®, vai izvelciet mūziku no LP, 
CD, FM radio pārraidēm un pievienojiet savu sistēmu 
tieši USB ierīcei. Glabājiet iecienītos plašu ierakstus 
un pārvērtiet to saturu MP3 formātā - neizmantojot 
datoru. Varat arī iestatīt taimeri, lai ierakstītu 
iecienītos radio raidījumus savā sistēmā, un raidījums 
tiks ierakstīts jūsu USB ierīcē.
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Izceltie produkti
• Neto svars: 3,5 kg
•

Bluetooth® bezvadu tehnoloģija
• Versija: BT 2.1
• Profili: A2DP, AVRCP

Audio atskaņošana
• Bluetooth režīms: Atskaņot/pauzēt, Iepriekšējais/

nākamais
• Disku atskaņošanas režīmi: Ātri patīt uz priekšu/

atpakaļ, Nākamā/iepriekšējā celiņa meklēšana, 
Programmas atskaņošana, Atkārtot atskaņošanu, 
Atskaņot jauktā secībā

• USB Direct režīmi: Ātri attīt/ātri tīt uz priekšu, 
Atskaņot/pauzēt, Iepriekšējais/nākamais, 
Programmas atskaņošana, Atkārtot, Atskaņot 
jauktā secībā

• Programmējami celiņi: 20 (tikai CD un USB režīms)

Savienojamība
• USB: USB resurss
• Audio ieeja (3,5 mm)
• Bluetooth profili: A2DP

Audio ierakstīšana
• Audio failu formāts: MP3
• Ierakstīto datu nesēji: USB ierīce
• USB ierakstīšanas avoti: CD

Uztvērējs/uztveršana/pārraide
• Antena: FM fiksētā spirālveida antena
• Uztvērēja joslas: FM mono, FM stereo
• Iepriekš iestatītas stacijas: 20

Skaņa
• Skaņu sistēma: Stereo
• Skaļuma vadība: rotācijas
• Maksimālā izejas jauda (RMS): 4 W

Skaļruņi
• Iebūvēti skaļruņi: 2
• Skaļruņu draiveri: 3" zemfrekvenču skaļrunis

Lietošanas komforts
• Displeja tips: LCD
• Ielādētāja tips: nodalījums

Piederumi
• Strāvas vads
• Lietotāja rokasgrāmata: vairākas valodas
• Garantija: Garantijas brošūra
• Iekļautie piederumi: Lietotāja rokasgrāmata
• Tālvadības pults: 20 pogu tālvadības pults

Strāvas padeve
• Barošanas avots: 220–240 V, 50/60 Hz

Izmēri
• Iesaiņojuma dziļums: 390 mm
• Iesaiņojuma augstums: 228 mm
• Iesaiņojuma platums: 375 mm
• Ierīces dziļums: 335 mm
• Ierīces augstums: 169 mm
• Ierīces platums: 311 mm
• Bruto svars: 4 kg
Specifikācijas
Classic mikro skaņu sistēma
Bluetooth® LP vinila plašu atskaņošana, Izvelciet LP, CD, FM saturu USB ierīcē, 4 W
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