
 

 

Philips
Mikrowieża Classic

Bluetooth®
Adapter do płyt winylowych (LP)
Zgrywanie z LP, CD i radia FM na 
USB
4 W

OTT2000
Możesz znowu słuchać czarnych krążków

dzięki adapterowi oraz bezprzewodowej transmisji muzyki
Oryginalny adapter przypomina legendarny adapter AG4131 firmy Philips z 1965 r. i oferuje 
wysokowydajny głośnik, dynamicznie zrównoważony talerz obrotowy, bezprzewodowe 
przesyłanie przez Bluetooth oraz złącze USB do zgrywania muzyki do plików w formacie MP3.

Korzystaj z wielu źródeł muzyki
• Bezprzewodowa transmisja muzyki dzięki technologii Bluetooth
• Adapter do odtwarzania winylowych płyt LP
• Odtwarzanie płyt MP3-CD, CD i CD-R/RW
• Łatwe odtwarzanie muzyki w formacie MP3 przez złącze USB Direct
• Wejście audio umożliwia odtwarzanie muzyki z urządzeń przenośnych
• Cyfrowe strojenie radia z pamięcią
• Bluetooth®, zgrywanie z płyt LP, CD oraz radia FM na urządzenie USB

Wzornictwo dopasowane do wnętrz
• Współczesna reinterpretacja wyjątkowego wzornictwa w stylu retro



 Odtwarzanie płyt MP3-CD, CD i CD-R/
RW

MP3 to skrót od „MPEG 1 Audio layer-3”. MP3 to 
rewolucyjna technologia kompresji, dzięki której 
duże pliki muzyczne można 10-krotnie pomniejszyć, 
nie tracąc prawie nic na jakości dźwięku. Dzięki 
możliwości szybkiego i łatwego przesyłania dźwięku, 
format MP3 stał się standardowym sposobem 
kompresji dźwięku w Internecie.

Adapter do odtwarzania płyt LP
Adapter do odtwarzania winylowych płyt LP

Bezprzewodowa transmisja muzyki

Bluetooth to bezprzewodowa technologia 
komunikacyjna krótkiego zasięgu, solidna i 
energooszczędna. Technologia ta umożliwia łatwą 
bezprzewodową komunikację z urządzeniami iPod/
iPhone/iPad lub innymi urządzeniami Bluetooth, 
takimi jak smartfony, tablety czy laptopy. Dzięki 
temu można w prosty sposób odtwarzać 
bezprzewodowo ulubioną muzykę lub dźwięk z filmu 
bądź gry.

Zgrywanie na USB z różnych źródeł

Ta pomysłowa funkcja umożliwia słuchanie muzyki 
zapisanej w przenośnym odtwarzaczu MP3 poprzez 
zestaw Hi-Fi. Możesz odtworzyć wybrane utwory 
muzyczne za pośrednictwem połączenia Bluetooth® 
lub zgrać je bezpośrednio na urządzenie USB z płyt 
LP, CD, radia lub z zestawu audio podłączonego do 
wejścia liniowego. Zapisz zawartość płyty LP i 
skonwertuj ją do formatu MP3 — bez korzystania z 
komputera! Możesz również zaprogramować 
nagrywanie ulubionej audycji radiowej w zestawie 
audio, a zostanie ona automatycznie nagrana na 
urządzenie USB.
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Zalety
• Pamięć stacji: 20
Bezprzewodowa technologia 
Bluetooth®
• Wersja: BT 2.1
• Profile: A2DP, AVRCP

Odtwarzanie dźwięku
• Tryb Bluetooth: Odtwarzanie/wstrzymywanie, 

Poprzedni/następny
• Tryby odtwarzania płyt: Szybkie odtwarzanie do 

przodu/do tyłu, Wyszukiwanie nast./poprzed. 
ścieżki, Odtwarzanie zaprogramowane, 
Odtwarzanie wielokrotne, Odtwarzanie w 
kolejności losowej

• Tryby USB Direct: Szybkie przewijanie do tyłu/do 
przodu, Odtwarzanie/wstrzymywanie, Poprzedni/
następny, Odtwarzanie zaprogramowane, 
Odtwarzanie wielokrotne, Odtwarzanie losowe

• Liczba utworów do zaprogramowania: 20 (tyko 
tryb CD i USB)

Możliwości połączeń
• USB: Host USB
• Wejście audio (3,5 mm)
• Profile Bluetooth: A2DP

Nagrywanie dźwięku
• Format pliku audio: MP3
• Nośnik nagrywania: Urządzenie USB
• Źródła nagrywania przez złącze USB: CD

Tuner/Odbiór/Transmisja
• Antena: Stała antena zakresu UKF
• Pasma tunera: UKF mono, UKF stereo

Dźwięk
• System dźwięku: Stereo
• Regulacja głośności: obrotowa
• Maksymalna moc wyjściowa (RMS): 4 W

Głośniki
• Wbudowane głośniki: 2
• Przetworniki głośn.: Niskotonowy 3 cale

Udogodnienia
• Typ wyświetlacza: LCD
• Sposób ładowania: szuflada

Akcesoria
• Przewód zasilający
• Instrukcja obsługi: wielojęzyczna
• Gwarancja: Broszura gwarancyjna
• Akcesoria w zestawie: Instrukcja obsługi
• Pilot zdalnego sterowania: Pilot z 20 przyciskami

Moc
• Źródło zasilania: 220–240 V, 50/60 Hz

Wymiary
• Głębokość opakowania: 390 mm
• Wysokość opakowania: 228 mm
• Szerokość opakowania: 375 mm
• Głębokość jednostki centralnej: 335 mm
• Wysokość jednostki centralnej: 169 mm
• Szerokość jednostki centralnej: 311 mm
• Waga brutto: 4 kg
• Waga netto: 3,5 kg
•
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