
 

 

Philips
Sistema micro de som 
clássico

Bluetooth®
Prato para discos LP em vinil
Extrair LP, CD, FM para USB
4 W

OTT2000B
Reproduza novamente os seus LP

com o prato e a transmissão de música sem fios
O prato Original relembra o lendário gira-discos Philips AG4131 de 1965 e está 
equipado com um altifalante de alta eficiência, um prato equilibrado de forma dinâmica, 
uma transmissão sem fios Bluetooth e ripagem USB para gravação em MP3.

Desfrute da sua música a partir de diferentes fontes
• Transmissão de música sem fios via Bluetooth
• Prato para reprodução de discos LP em vinil
• Reproduz MP3-CD, CD e CD-R/RW
• USB Directo para reprodução fácil de música em MP3
• Entrada de áudio para reprodução de música portátil
• Sintonização digital FM com estações programadas
• Bluetooth®, ou ripe música de LP, CD, FM para um dispositivo USB

Design que se mistura com a decoração interior
• Reinterpretação contemporânea do design retro emblemático



 Reproduz MP3-CD, CD e CD-R/RW

MP3 significa "MPEG 1 Audio layer-7,6 cm (3")". MP3 
é uma tecnologia de compressão revolucionária em 
que os ficheiros de música digital de grande 
dimensão podem tornar-se 10 vezes mais pequenos, 
sem perdas significativas da qualidade do som. O 
MP3 tornou-se no formato de compressão áudio 
convencional utilizado na World Wide Web, 
permitindo uma transferência fácil e rápida de 
ficheiros áudio.

Prato para reprodução de LP
Prato para reprodução de discos LP em vinil

Transmissão de música sem fios

O Bluetooth é uma tecnologia de comunicação sem 
fios de curto alcance que oferece fiabilidade e 
eficiência energética. A tecnologia permite uma fácil 
ligação sem fios ao iPod/iPhone/iPad ou a outros 
dispositivos Bluetooth, como smartphones, tablets 
ou computadores portáteis. Assim, pode desfrutar 
facilmente da sua música favorita e de som de vídeos 
ou de jogos através deste altifalante via ligação sem 
fios.

Gravação para USB

Com esta função inteligente pode ouvir facilmente 
toda a sua música no sistema Hi-Fi, directamente a 
partir do seu leitor de MP3 portátil. Pode 
simplesmente ouvir a música que deseja via 
Bluetooth®, ou pode ripar música de CD, cassetes, 
programas de rádio FM ou música online do sistema 
directamente para o seu dispositivo USB. Guarde os 
seus LP favoritos e converta o conteúdo para o 
formato MP3 - sem utilizar um PC. Também pode 
programar uma gravação temporizada do seu 
programa de rádio favorito no sistema e o programa 
é gravado automaticamente para o seu dispositivo 
USB.
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Destaques
• Peso líquido: 3,5 kg
•

Tecnologia sem fios Bluetooth®
• Versão: BT 2.1
• Perfis: A2DP, AVRCP

Reprodução de áudio
• Modo Bluetooth: Reprodução/Pausa, Anterior/

Seguinte
• Modos de reprodução de discos: Avanço/Inversão 

Rápido, Procura de Faixas Seguinte/Anterior, 
Reprodução de programa, Reprodução de 
Repetição, Reprodução Aleatória

• Modos USB Directos: Retrocesso rápido/Avanço 
rápido, Reprodução/Pausa, Anterior/Seguinte, 
Reprodução de programa, Repetir, Aleatório

• Faixas Programáveis: 20 (apenas para modos CD e 
USB)

Conectividade
• USB: Anfitrião USB
• Entrada de áudio (3,5 mm)
• Perfis Bluetooth: A2DP

Gravação Áudio
• Formato de ficheiro áudio: MP3
• Suporte multimédia de gravação: Dispositivo USB
• Fontes de gravação USB: CD

Sintonizador/recepção/transmissão
• Antena: Antena flexível fixa FM
• Bandas do sintonizador: FM mono, FM estéreo
• Estações pré-sintonizadas: 20

Som
• Sistema de som: Estéreo
• Controlo do volume: rotativo
• Potência máxima de saída (RMS): 4 W

Altifalantes
• Altifalantes incorporados: 2
• Diafr. altifalantes: Woofer de 3"

Funcionalidades
• Tipo de Ecrã: LCD
• Tipo de carregador: gaveta

Acessórios
• Cabo de alimentação
• Manual do utilizador: vários idiomas
• Garantia: Folheto de garantia
• Acessórios incluídos: Manual do utilizador
• Telecomando: Telecomando de 20 botões

Alimentação
• Alimentação: 220-240 V, 50/60 Hz

Dimensões
• Profundidade da embalagem: 390 mm
• Altura da embalagem: 228 mm
• Largura da embalagem: 375 mm
• Profundidade da unidade principal: 335 mm
• Altura da unidade principal: 169 mm
• Largura da unidade principal: 311 mm
• Peso bruto: 4 kg
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