
 

 

Philips
Prenosni radio s CD-
predvajalnikom

Bluetooth® in NFC
Direktni USB
12 W

AZ700T
Kjerkoli lahko brezžično uživate 

v mogočni glasbi
Zmogljivi in prenosni CD-glasbeni sistem Philips lahko vzamete kamorkoli. Brezžična 
povezava NFC z enim dotikom omogoča enostavno združevanje Bluetooth. Predvajate 
lahko tudi skladbe na napravi USB, CD-ju in CD-ju s skladbami MP3.

Uživajte v glasbi z različnih izvorov
• Glasbo prek povezave Bluetooth™ brezžično pretakajte iz pametnega telefona
• Neposredna povezava USB za predvajanje glasbe MP3
• Predvajajte plošče MP3-CD, CD in CD-R/RW
• Več glasbe z digitalnim radiem FM z 20 prednastavljenimi postajami

Enostavna uporaba
• Pametni telefoni NFC za enostavno združevanje prek povezave Bluetooth
• Priročen daljinski upravljalnik za že več udobja
• Naključno predvajanje/ponovitev CD-ja za osebne glasbene užitke
• CD za programiranje 20 posnetkov
• Vtikač za stereo slušalke za več osebnih glasbenih užitkov

Močan zvok, ki ga slišite in občutite
• Sistem zvočnikov Bass Reflex ustvarja mogočne in globoke nizke tone
• Dynamic Bass Boost za globok in dramatičen zvok



 Pretakajte glasbo prek povezave 
Bluetooth™

Bluetooth je zanesljiva in energijsko učinkovita 
tehnologija za brezžično komunikacijo 
kratkega dosega. Omogoča enostavno 
brezžično povezavo iPoda/iPhona/iPada ali 
drugih naprav Bluetooth, kot so pametni 
telefoni, tablični in celo prenosni računalniki. 
Zato lahko s tem zvočnikom brezžično uživate 
v najljubši glasbi ter zvoku videoposnetkov in 
iger.

Tehnologija NFC

Tehnologija NFC (Near Field 
Communications) omogoča preprosto 

združevanje naprav Bluetooth z enim dotikom. 
S pametnim telefonom ali tabličnim 
računalnikom, ki podpira tehnologijo NFC, se 
dotaknite dela NFC na zvočniku, da vklopite 
zvočnik in zaženete združevanje naprav 
Bluetooth ter pretakanje glasbe.

Neposredna povezava USB za glasbo 
MP3
Neposredna povezava USB za predvajanje 
glasbe MP3

Sistem zvočnikov Bass Reflex

Sistem zvočnikov Bass Reflex zagotavlja 
sistemu z majhnimi ohišji zvočnikov globoke 
nizke tone. Od sistema z običajnimi ohišji 
zvočnikov se razlikuje po cevi za nizke tone, ki 
je akustično naravnana na nizkotonski zvočnik. 
Tako se doseže optimalna odzivnost nizkih 
frekvenc iz sistema. Posledica tega so globlji 
nadzorovani nizki toni in manj popačenj. Sistem 
deluje na način tresenja gmote zraka v cevi za 
nizke tone, ki niha kot običajen nizkotonski 

zvočnik. V kombinaciji z odzivom 
nizkotonskega zvočnika razširi sistem spekter 
nizkih frekvenc in s tem ustvari povsem nove 
razsežnosti globokih nizkih tonov.

Priročen daljinski upravljalnik

Priročen daljinski upravljalnik se prikladno 
prilega vašim prstom in omogoča, da se 
sprostite v naslanjaču.
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Predvajanje zvočnih posnetkov
• Predvajanje medijev: CD, CD-R, CD-RW, MP3-

CD
• Načini predvajanja plošč: hitro previjanje naprej/

nazaj, iskanje naslednjega/prejšnjega albuma, iskanje 
naslednje/prejšnje skladbe, ponovitev/naključno/
programiranje

Sprejemnik/sprejem/prenos
• Frekvenčna področja sprejemnika: FM
• Antena: Antena FM

Zvok
• Zvočni sistem: stereo
• Regulacija glasnosti: vrtljivo (digitalno)
• Izhodna moč: Največ 12 W

Zvočniki
• Št. vgrajenih zvočnikov: 2
• Površina mrežice zvočnika: kovina

Povezljivost
• USB: Gostitelj USB
• 3,5 mm vtič za slušalke
• Zvočni vhod (3,5 mm)

Priročnost
• Vrsta zaslona: Zaslon LCD
• Vrsta nalagalnika: zgoraj

Napajanje
• Vrsta baterije: Velikost C (LR14)
• Napetost baterije: 1,5 V
• Število baterij: 6
• Vrsta napajanja: Adapter AC/DC

Nastavki
• Daljinski upravljalnik
• Napajalni kabel
• Uporabniški priročnik
• Garancija: Garancijski list

Dimenzije
• Dimenzije izdelka (Š x G x V): 435 x 271 x 170 mm
• Dimenzije embalaže (Š x G x V): 469x 197 x 311 

mm
• Teža izdelka: 2,9 kg
• Teža vključno z embalažo: 4,1 kg
•
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