
 

 

Philips
Klasický zvukový 
mikrosystém

Bluetooth®
Gramofón na vinylové platne
Extr. obs. z platní, CD a FM na 
USB
4 W

OTT2000
Vychutnajte si znova hudbu z platní

vďaka gramofónu a bezdrôtovému prenosu hudby
Gramofón Original je poctou legendárnemu gramofónu Philips AG4131 z roku 1965. Obsahuje 
vysoko efektívny reproduktor, dynamicky vyvážený gramofónový tanier, bezdrôtové prehrávanie 
cez Bluetooth a funkciu prevodu skladieb na súbory MP3 a ich uloženie na zariadenie USB.

Vychutnajte si hudbu z viacerých zdrojov
• Bezdrôtový prenos hudby cez Bluetooth
• Gramofón na prehrávanie vinylových platní
• Prehrajte MP3-CD, CD a CD-R/RW
• USB Direct pre jednoduché prehrávanie hudby vo formáte MP3
• Zvukový vstup na prehrávanie hudby z prenosných zariadení
• Digitálne ladenie v pásme FM s predvoľbami
• Bluetooth® alebo extrahovanie hudby z platní, diskov CD a vysielania FM na zariadenie USB

Dizajn, ktorý zapadne do interiéru
• Moderná interpretácia ikonického retro dizajnu



 Prehrajte MP3-CD, CD a CD-R/RW

MP3 označuje „MPEG 1 Audio layer-3“. Formát MP3 
je revolučná technológia kompresie, pri ktorej sa 
môžu veľké súbory s digitálnou hudbou až 10-
násobne zmenšiť bez radikálneho zníženia kvality 
zvuku. MP3 sa stal bežným formátom kompresie 
zvuku používaným na webe, ktorý umožňuje rýchly a 
jednoduchý prenos zvukových súborov.

Gramofón na prehrávanie platní
Gramofón na prehrávanie vinylových platní

Bezdrôtový prenos hudby

Bluetooth je technológia bezdrôtovej komunikácie 
na krátke vzdialenosti, ktorá je spoľahlivá aj 
energeticky úsporná. Táto technológia umožňuje 
jednoduché bezdrôtové pripojenie k zariadeniam 
iPod/iPhone/iPad alebo iným zariadeniam s 
technológiou Bluetooth, ako sú smartfóny, tablety či 
dokonca laptopy. Vďaka tomu si cez tento 
reproduktor môžete bezdrôtovo vypočuť svoju 
obľúbenú hudbu, zvuk filmov alebo hier.

Funkcia extrahovania USB Rip All

Vďaka tejto šikovnej funkcii môžete jednoducho 
počúvať váš celý hudobný obsah na svojom Hi-Fi 
systéme priamo zo svojho prenosného MP3 
prehrávača. Stačí jednoducho počúvať obľúbenú 
hudbu cez pripojenie Bluetooth® alebo extrahovať 
želaný hudobný obsah z platní, diskov CD, 
rozhlasových programov alebo zvukového vstupu 
z vášho systému priamo do USB zariadenia. 
Uchovajte svoje obľúbené platne a preveďte ich 
obsah do formátu MP3 – a to bez použitia počítača. 
Môžete tiež vopred nastaviť časovač nahrávania 
svojej obľúbenej rozhlasovej relácie a systém 
automaticky nahrá reláciu do vášho USB zariadenia.
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Hlavné prvky
• Predvolené stanice: 20 • Hmotnosť netto: 3,5 kg
•

Bezdrôtová technológia Bluetooth®
• Verzia: BT 2.1
• Profily: A2DP, AVRCP

Prehrávanie zvuku
• Režim Bluetooth: Prehrávanie/pozastavenie, 

Predchádzajúce/nasledujúce
• Režimy prehrávania disku: Rýchlo dopredu/dozadu, 

Vyhľadávanie ďalšej/predchádz. skladby, 
Programované prehrávanie, Zopakovať 
prehrávanie, Náhodné prehrávanie

• Režimy USB Direct: Rýchle pretáčanie dozadu/
rýchle pretáčanie dopredu, Prehrávanie/
pozastavenie, Predchádzajúce/nasledujúce, 
Programované prehrávanie, Opakovať, Náhodný 
výber

• Programovateľné stopy: 20 (len režim CD a USB)

Pripojiteľnosť
• USB: USB hostiteľ
• Zvukový vstup (3,5 mm): áno
• Profily Bluetooth: A2DP

Zvukový záznam
• Formát audio súboru: MP3
• Zapisovacie médium: USB zariadenie
• Zdroje nahrávania cez USB: CD

Tuner/Príjem/Vysielanie
• Anténa: FM fixná zvinutá anténa
• Pásma tunera: FM Mono, FM Stereo

Zvuk
• Zvukový systém: Stereofónny
• Ovlád. hlasitosti: otočné
• Maximálny výstupný výkon (RMS): 4 W

Reproduktory
• Vstavané reproduktory: 2
• Budiče reproduktorov: 3" basový reproduktor

Vybavenie a vlastnosti
• Typ displeja: displej LCD
• Typ vkladania: zásobník

Príslušenstvo
• Sieťový napájací kábel: áno
• Manuál používateľa: viacjazyčný
• Záruka: Záručný list
• Dodávané príslušenstvo: Manuál používateľa
• Diaľkové ovládanie: 20-tlačidlový diaľkový ovládač

Príkon
• Zdroj napájania: 220 – 240 V, 50/60 Hz

Rozmery
• Hĺbka balenia: 390 mm
• Výška balenia: 228 mm
• Šírka balenia: 375 mm
• Hĺbka hlavnej jednotky: 335 mm
• Výška hlavnej jednotky: 169 mm
• Šírka hlavnej jednotky: 311 mm
• Hmotnosť brutto: 4 kg
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