
 

 

Philips
Classic-
microgeluidssysteem

Bluetooth®
Platenspeler voor vinyl 
langspeelplaten
LP, CD en FM rippen naar USB
4 W

OTT2000
Speel uw LP's weer af

met een platenspeler en draadloze muziekstreaming
De originele platenspeler doet denken aan de legendarische Philips AG4131-platenspeler uit 1965 en 

beschikt over een hoogwaardige luidspreker en een dynamische, uitgebalanceerde platenspeler. 

Daarnaast kunt u draadloos streamen via Bluetooth en rippen van USB voor MP3-opnamen.

Geniet van uw muziek vanaf meerdere bronnen
• Draadloos muziek streamen via Bluetooth
• Platenspeler om vinylplaten af te spelen
• (MP3-)CD's en CD-R/RW's afspelen
• Directe weergave vanaf USB voor het afspelen van uw MP3-muziek
• Audio-ingang voor muziekweergave vanaf draagbare mediaspelers
• Digitale FM-tuning van voorkeurzenders
• Bluetooth® of muziek rippen van LP, CD'S, FM naar een USB-apparaat

Ontwerp dat past in uw interieur
• Moderne interpretatie van het iconische retro-ontwerp



 (MP3-)CD's en CD-R/RW's afspelen

MP3 staat voor 'MPEG 1 Audio layer-7,6 cm (3")'. 
MP3 is een revolutionaire compressietechnologie 
waarmee grote digitale muziekbestanden tot 10 keer 
kleiner kunnen worden gemaakt, zonder dat dit de 
geluidskwaliteit drastisch vermindert. MP3 is de 
audiocompressienorm voor internet geworden 
waarmee snel en eenvoudig audiobestanden worden 
uitgewisseld.

Platenspeler om LP's af te spelen
Platenspeler om vinylplaten af te spelen

Draadloos muziek streamen

Bluetooth is een draadloze 
communicatietechnologie met een kort bereik, die 
zowel robuust als energiezuinig is. De technologie 
maakt een eenvoudige draadloze verbinding mogelijk 
met iPod/iPhone/iPad en andere Bluetooth-
apparaten, zoals smartphones, tablets of zelfs 
laptops. Zo luistert u eenvoudig en draadloos naar 
uw favoriete muziek en krijgt u prachtig geluid van 
video's of games via deze luidspreker.

USB Rip All

Dankzij deze slimme functie kunt u eenvoudig 
luisteren naar uw muziekcollectie op uw HiFi-
systeem, rechtstreeks vanaf uw draagbare MP3-
speler. Luister eenvoudig naar de gewenste muziek 
via Bluetooth® of rip muziek van LP, CD's, FM-
radioprogramma's en zet de muziek via de ingang van 
uw systeem rechtstreeks op uw USB-apparaat. 
Bewaar uw favoriete LP's en converteer de muziek 
naar MP3-formaat, zonder dat u hiervoor een PC 
nodig hebt. U kunt ook een timer instellen voor het 
opnemen van uw favoriete radioprogramma op uw 
systeem. Het radioprogramma wordt vervolgens 
opgenomen op uw USB-apparaat.
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Kenmerken
• Geluidssysteem: Stereo
Draadloze Bluetooth®-technologie
• Versie: BT 2.1
• Profielen: A2DP, AVRCP

Audioweergave
• Bluetooth-modus: Spelen/pauze, Vorige/volgende
• Discafspeelmodi: Snel vooruit-/achteruitspoelen, 

Volgende/vorige nummer zoeken, Programma 
afspelen, Afspelen herhalen, Shuffle

• Modi voor directe weergave vanaf USB: Snel 
achteruitspoelen/vooruitspoelen, Spelen/pauze, 
Vorige/volgende, Programma afspelen, Herhalen, 
Shuffle

• Programmeerbare nummers: 20 (alleen CD- en 
USB-modus)

Connectiviteit
• USB: USB-poort
• Audio-ingang (3,5 mm)
• Bluetooth-profielen: A2DP

Audio opnemen
• Audiobestandsindeling: MP3
• Opnamemedia: USB-apparaat
• Opnamebronnen op USB: CD

Tuner/ontvangst/transmissie
• Antenne: Vaste pigtail-antenne voor FM
• Tunerbereik: FM-mono, FM-stereo
• Voorkeurzenders: 20

Geluid

• Volumeregeling: Roterend
• Maximaal uitgangsvermogen (RMS): 4 W

Luidsprekers
• Ingebouwde luidsprekers: 2
• Luidsprekerdrivers: 3 inch woofer

Comfort
• Schermtype: LCD
• Ladertype: Lade

Accessoires
• Voedingskabel
• Gebruikershandleiding: meerdere talen
• Garantie: Garantiekaart
• Meegeleverde accessoires: Gebruikershandleiding
• Afstandsbediening: Afstandsbediening met 20 

toetsen

Vermogen
• Stroomvoorziening: 220 - 240 V, 50/60 Hz

Afmetingen
• Diepte van de verpakking: 390 millimeter
• Hoogte van de verpakking: 228 millimeter
• Breedte van de verpakking: 375 millimeter
• Diepte hoofdunit: 335 millimeter
• Hoogte hoofdunit: 169 millimeter
• Breedte hoofdunit: 311 millimeter
• Brutogewicht: 4 kg
• Nettogewicht: 3,5 kg
•
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