
 

 

„Philips“
Klasikinė garso 
mikrosistema

„Bluetooth®“
Patefonas vini. plokštelių įr. leisti
Kopijuokite LP, CD, FM į USB
4W

OTT2000
Vėl galite leisti garso plokšteles

su patefonu ir belaidžiu muzikos transliavimu
Originalus patefonas, primenantis legendinį 1965 m. „Philips“ AG4131 įrašų leistuvą, turi 
puikų garsiakalbį, yra dinamiškai subalansuotas bei palaiko belaidį „Bluetooth“ transliavimą 
ir USB kopijavimą MP3 įrašymui.

Mėgaukitės muzika iš kelių šaltinių
• Belaidis muzikos srautinis perdavimas per „Bluetooth“
• Patefonas vinilinių plokštelių įrašams leisti
• Leiskite MP3-CD, CD ir CD-R/RW\
• „USB Direct“ lengvai MP3 muzikos perklausai
• Garso įvestis – atkurkite iš nešiojamųjų muzikos įrenginių
• FM išankstinis funkcijų nustatymas
• „Bluetooth®“ arba kopijuokite muziką iš LP, CD, FM į USB įrenginį

Su jūsų interjeru susiliejantis dizainas
• Šiuolaikiška legendinio retro dizaino interpretacija



 Leiskite MP3-CD, CD ir CD-R/RW\

MP3 („MPEG 1 Audio layer“ 7,6 cm (3 col.) yra 
revoliucinė glaudinimo technologija, kurią naudojant 
didelės skaitmeninės muzikos rinkmenos gali būti 
sumažinamos iki 10 kartų, radikaliai nepakeičiant 
garso kokybės. MP3 tapo standartiniu garso 
glaudinimo formatu, naudojamu pasauliniame 
žiniatinklyje, jis suteikia galimybę greitai ir lengvai 
persiųsti garso rinkmeną.

Patefonas vinilinių plokštelių leidimui
Patefonas vinilinių plokštelių įrašams leisti

Belaidis muzikos srautinis perdavimas

„Bluetooth“ yra trukdžiams atspari ir mažai energijos 
naudojanti nedidelio atstumo belaidžio ryšio 
technologija. Naudojant šią technologiją galima 
lengvai belaidžiu ryšiu prisijungti prie „iPod“ / 
„iPhone“ / „iPad“ arba kitų „Bluetooth“ įrenginių, 
tokių kaip išmanieji telefonai, planšetiniai 
kompiuteriai arba net nešiojamieji kompiuteriai. 
Todėl per šį garsiakalbį be jokių laidų galite mėgautis 
mėgstama muzika, vaizdo įrašų arba žaidimų garsu.

Kopijuokite viską į USB

Naudodamiesi šia išmania funkcija, galite lengvai 
klausytis visų muzikos įrašų per savo „Hi-Fi“ sistemą 
tiesiai iš nešiojamojo MP3 grotuvo. Paprasčiausiai 
klausykite pageidaujamą muziką per „Bluetooth®“ 
arba nukopijuokite muziką iš LP, CD diskų, radijo 
programų arba persiųskite muziką tiesiai iš savo 
sistemos į USB įrenginį. Išsaugokite savo mėgstamus 
LP įrašus ir konvertuokite jų turinį į MP3 formatą 
nenaudodami kompiuterio. Be to, galite iš anksto 
nustatyti savo sistemos laikmatį, kad įrašytų jūsų 
mėgstamą radijo laidą ir ji automatiškai įrašys laidą į 
USB įrenginį.
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Ypatybės
• Garso sistema: Stereo •
„Bluetooth®“ belaidė technologija
• Versija: BT 2.1
• Profiliai: A2DP, AVRCP

Garso atkūrimas
• „Bluetooth“ režimas: Groti/sustabdyti, Ankstesnis/

kitas
• Diskų atkūrimo režimai: Greitai pirmyn / atgal, Kito 

/ ankstesnio takelio paieška, Programų leidimas, 
Kartoti grojimą, Maišyti grojimą

• „USB Direct“ režimai: Greitai sukti atgal / į priekį, 
Groti/sustabdyti, Ankstesnis/kitas, Programų 
leidimas, Pakartoti, Groti atsitiktine tvarka

• Programuojami takeliai: 20 (tik CD ir USB režimu)

Prijungimo galimybė
• USB: USB jungtis
• Garso įvestis (3,5 mm)
• „Bluetooth“ profiliai: A2DP

Garso įrašymas
• Garso failų formatas: MP3
• Įrašų laikmena: USB įrenginys
• USB įrašymo šaltiniai: CD

Derintuvas / imtuvas / siųstuvas
• Antena: Pritvirtinama lanksti FM antena
• Imtuvo diapazonas: FM mono, FM stereo
• Iš anksto nustatytos stotys: 20

Garsas

• Garsumo reguliatorius: sukamas
• Maksimali išvesties galia (RMS): 4W

Garsiakalbiai
• Integruoti garsiakalbiai: 2
• Garsiakalbiai: 3 col. žemų dažnių garsiakalbis

Patogumas
• Ekrano tipas: LCD
• Įdėjimo būdas: Dėklas

Priedai
• Maitinimo laidas
• Vartotojo vadovas: įvairiomis kalbomis
• Garantija: Garantijos lapelis
• Pridedami priedai: Vartotojo vadovas
• Nuotolinis valdymas: 20 nuotolinio valdymo pulto 

mygtukų

Maitinimas
• Maitinimo šaltinis: 220 - 240V, 50 / 60 Hz

Matmenys
• Pakuotės gylis: 390 mm
• Pakuotės aukštis: 228 mm
• Pakuotės plotis: 375 mm
• Pagrindinio įrenginio gylis: 335 mm
• Pagrindinio įrenginio aukštis: 169 mm
• Pagrindinio įrenginio plotis: 311 mm
• Bendras svoris: 4 kg
• Grynas svoris: 3,5 kg
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Specifikacijos
Klasikinė garso mikrosistema
„Bluetooth®“ Patefonas vini. plokštelių įr. leisti, Kopijuokite LP, CD, FM į USB, 4W
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