
 

 

Philips
Klassiskt mikroljudsystem

Bluetooth®
Skivspelare för LP-vinylskivor
Rippa LP, CD, FM på USB
4 W

OTT2000B
Spela upp dina LP-skivor igen

med skivspelare och trådlös musikströmning
Skivspelaren Original påminner om den legendariska Philips-skivspelaren AG4131 från 
1965. Spelaren har en högeffektiv högtalare, en dynamiskt balanserad skivtallrik samt 
funktion för trådlös Bluetooth-strömning och USB-rippning för MP3-inspelning.

Lyssna på musik från olika källor
• Trådlös musikströmning via Bluetooth
• Skivtallrik för uppspelning av LP-vinylskivor
• Spela upp MP3-CD, CD och CD-R/RW
• USB Direct för enkel MP3-musikuppspelning
• Ljudingång för bärbar musikuppspelning
• Digital FM-mottag. med förinställningar
• Bluetooth®, eller rippa musik från LP, CD eller FM på en USB-enhet

Design som matchar din inredning
• Modern nytolkning av den banbrytande retro-designen



 Spela upp MP3-CD, CD och CD-R/RW

MP3 står för "MPEG 1 Audio layer-7,6 cm (3") och är 
en revolutionerande komprimeringsteknik där 
digitala musikfiler kan göras upp till 10 gånger mindre 
utan att ljudkvaliteten försämras i någon större 
utsträckning. MP3 är ett vanligt 
ljudkomprimeringsformat på Internet för snabb och 
enkel överföring av ljudfiler.

Skivtallrik för uppspelning av LP
Skivtallrik för uppspelning av LP-vinylskivor

Trådlös musikströmning

Bluetooth är en teknik för trådlös kommunikation 
för korta avstånd som är både stabil och 
energieffektiv. Tekniken ger enkel trådlös anslutning 
till iPod/iPhone/iPad eller andra Bluetooth-enheter 
som smarttelefoner, surfplattor och till och med 
bärbara datorer så att du enkelt kan njuta av din 
favoritmusik, filmer eller spel trådlöst via högtalaren.

USB – rippa allt

Med den här smarta funktionen kan du enkelt lyssna 
på allt musikinnehåll i HiFi-systemet direkt från din 
bärbara MP3-spelare. Lyssna på den musik du vill 
genom Bluetooth® eller rippa musik från LP, CD, 
FM-radio eller line-in-musik från systemet direkt till 
USB-enheten. Lagra din favorit-LP och konvertera 
innehållet till MP3-format – utan en dator. Du kan 
även ställa in timerinspelning av ditt favoritprogram 
på radio, så spelas det automatiskt in på USB-
enheten.
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Funktioner
• Nettovikt: 3,5 kg
•

Trådlös Bluetooth®-teknik
• Version: BT 2.1
• Profiler: A2DP, AVRCP

Ljuduppspelning
• Bluetooth-läge: Spela upp/paus, Föregående/nästa
• Skivuppspelningslägen: Snabbt framåt/bakåt, Nästa/

Föregående spårsökning, Programmerad 
uppspelning, Repetera spelning, Blandad 
uppspelning

• USB Direct-lägen: Snabbspolning bakåt/framåt, 
Spela upp/paus, Föregående/nästa, Programmerad 
uppspelning, Repetering, Shuffle

• Programmerbara spår: 20 (endast CD- och USB-
läge)

Anslutningar
• USB: USB-värd
• Ljudingång (3,5 mm)
• Bluetooth-profiler: A2DP

Ljudinspelning
• Format för ljudfiler: MP3
• Inspelningsmedia: USB-enhet
• USB-inspelningskällor: CD

Mottagare/mottagning/sändning
• Antenn: FM-fixerad antennövergång
• Radioband: FM mono, FM-stereo
• Kanalförinställningar: 20

Ljud
• Ljudsystem: Stereo
• Volymkontroll: ratt
• Högsta uteffekt (RMS): 4 W

Högtalare
• Inbyggda högtalare: 2
• Högtalarelement: 3 tums woofer

Bekvämlighet
• Skärmtyp: LCD
• typ av laddare: släde

Tillbehör
• Nätkabel
• Bruksanvisning: flera språk
• Garanti: Garantibevis
• Tillbehör som medföljer: Bruksanvisning
• Fjärrkontroll: Fjärrkontroll med 20 knappar

Effekt
• Strömförsörjning: 220–240 V, 50/60 Hz

Mått
• Pakethöjd: 390 mm
• Paketbredd: 228 mm
• Paketbredd: 375 mm
• Huvudenhet, djup: 335 mm
• Huvudenhet, höjd: 169 mm
• Huvudenhet, bredd: 311 mm
• Bruttovikt: 4 kg
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