
 

 

Philips
Microsistem audio clasic

Bluetooth®
Platan pentru discurile LP din vinil
Copiere LP, CD, FM pe USB
4 W

OTT2000
Redă din nou LP-urile

cu muzică transmisă de la platane şi wireless
Platanul Original aminteşte de legendarul patefon Philips AG4131 din 1965 şi dispune de 
o boxă de înaltă eficienţă, un platan echilibrat dinamic, cât şi transmisie wireless prin 
Bluetooth şi convertire USB pentru înregistrarea de MP3-uri.

Savuraţi muzica din diverse surse
• Streaming de muzică wireless prin Bluetooth
• Platan pentru redarea discurilor LP din vinil
• Redare MP3-CD, CD și CD-R/RW
• USB Direct pentru o redare simplă a pieselor MP3
• Intrare audio pentru redarea muzicii portabile
• Tuner digital FM cu posturi presetate
• Bluetooth®, sau copiere muzică de pe LP, CD-uri, FM pe un dispozitiv USB

Design care se potrivește interiorului
• Reinterpretare contemporană a designului de referinţă retro



 Redare MP3-CD, CD și CD-R/RW

MP3 înseamnă „MPEG 1 Audio layer-7,6 cm (3")”. 
MP3 este o tehnologie revoluţionară prin care 
fișierele audio mari sunt comprimate de 10 ori fără o 
scădere simţitoare a calităţii audio. MP3 a devenit 
formatul standard de compresie audio utilizat pe 
Web, permiţând transferul rapid și ușor al fișierelor 
audio.

Platan pentru redare LP
Platan pentru redarea discurilor LP din vinil

Streaming de muzică wireless

Bluetooth este o tehnologie de comunicare wireless 
pe rază scurtă, durabilă și eficientă energetic. 
Tehnologia permite conectarea wireless ușoară la 
iPod/iPhone/iPad sau alte dispozitive Bluetooth, 
precum smartphone-uri, tablete sau chiar laptopuri. 
Astfel vă puteţi bucura cu ușurinţă de muzica și 
sunetele preferate de la clipuri video sau jocuri, 
wireless, cu această boxă.

USB Rip All

Cu această caracteristică inteligentă poţi asculta cu 
ușurinţă întregul conţinut muzical pe sistemul tău Hi-
Fi direct din playerul tău MP3 portabil. Ascultă pur și 
simplu muzica dorită prin Bluetooth® sau copiaz-o 
de pe LP, CD-uri, posturi radio FM și transfer-o din 
sistem direct pe dispozitivul USB. Păstrează LP-urile 
favorite și convertește conţinutul acestora în format 
MP3, fără a utiliza un PC. De asemenea, poţi preseta 
cronometrul pentru a înregistra emisiunea radio 
preferată pe sistemul tău, iar acesta o va înregistra 
automat pe dispozitivul USB.
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Repere
• Greutate netă: 3,5 kg
•

Tehnologia wireless Bluetooth®
• Versiune: BT 2.1
• Profile: A2DP, AVRCP

Redare audio
• Mod Bluetooth: Redare/Pauză, Piesă anterioară/

Piesă următoare
• Moduri redare disc: Derulare înainte/înapoi, 

Căutare melodie următoare/anterioară, Redare 
program, Repetare redare, Redare aleatorie

• Moduri USB Direct: Derulare rapidă înapoi/
Derulare rapidă înainte, Redare/Pauză, Piesă 
anterioară/Piesă următoare, Redare program, 
Repetare, Shuffle

• melodii programabile: 20 (mod doar CD și USB)

Conectivitate
• USB: Port USB
• Intrare audio (3,5 mm)
• Profiluri Bluetooth: A2DP

Înregistrare audio
• Format fișier audio: MP3
• Înregistrare media: Dispozitiv USB
• Surse de înregistrare USB: CD

Tuner/Recepţie/Transmisie
• Antenă: Antenă spiralată fixă FM
• Benzi pentru tuner: FM mono, stereo FM
• Presetări de posturi: 20

Sunet
• Sistem audio: Stereo
• Controlul volumului: rotativ
• Putere maximă ieșire (RMS): 4 W

Difuzoare
• Difuzoare încorporate: 2
• Drivere boxe: Woofer de 3"

Confort
• Tip ecran: LCD
• Tip încărcător: tavă

Accesorii
• Cablu de alimentare
• Manual de utilizare: limbi multiple
• Garanţie: Certificat de garanţie
• Accesorii incluse: Manual de utilizare
• Telecomandă: Telecomandă cu 20 taste

Alimentare
• Sursă de alimentare: 220-240 V, 50/60 Hz

Dimensiuni
• Adâncime ambalaj: 390 mm
• Înălţime ambalaj: 228 mm
• Lăţime ambalaj: 375 mm
• Adâncime unitate principală: 335 mm
• Înălţime unitate principală: 169 mm
• Lăţime unitate principală: 311 mm
• Greutate brută: 4 kg
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