
 

 

Philips
CD Soundmachine

Bluetooth® och NFC
USB Direct
12 W

AZ700T
Lyssna på kraftfull 

musik var du än är
Philips bärbara CD-spelare är ett kraftfullt ljudsystem som du kan ta med dig överallt. Den 
släpper musiken fri med trådlös NFC-anslutning med en knapptryckning för smidig 
Bluetooth-ihopparning. Eller spela upp dina favoritlåtar via USB, cd och MP3-cd.

Njut av musiken från olika källor
• Strömma musik trådlöst via Bluetooth™ från din smarttelefon
• USB Direct för MP3-musikuppspelning
• Spela upp MP3-CD, CD och CD-R/RW
• Mer musik med digital FM-radio med 20 förinställda kanaler

Lättanvänd
• Smidigt med NFC-aktiverade smarttelefoner för Bluetooth-hopparning
• Praktisk fjärrkontroll för extra bekvämlighet
• Blandad/upprepad uppspelning av CD för personlig musikunderhållning
• Programmerbar för 20 CD-spår
• Hörlursuttag för en bättre personlig musikupplevelse

Kraftfullt ljut som hörs och känns
• Basreflexhögtalarsystem som ger ett djupt och kraftfullt ljud
• DBB (Dynamic Bass Boost) för djupare och bättre ljud



 Strömma musik via Bluetooth™

Bluetooth är en teknik för trådlös 
kommunikation på nära 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 spela upp din favoritmusik 
eller ljud från film och spel trådlöst via 
högtalaren.

NFC-teknik

Para enkelt ihop Bluetooth-enheter med 
smidig NFC-teknik 

(närfältskommunikationsteknik). Du behöver 
bara trycka på den NFC-aktiverade 
smarttelefonen eller surfplattan i NFC-
området för en högtalare för att sätta på 
högtalaren, starta Bluetooth-hopparning och 
börja strömma musik.

USB Direct för MP3-musik
USB Direct för MP3-musikuppspelning

Basreflexhögtalare

Basreflexhögtalare ger en djup bas från 
kompakta högtalarlådor. De skiljer sig från 
vanliga högtalarlådor genom att en baskanal är 
akustiskt förbunden med woofern för att få en 
lågfrekvent uteffekt från systemet. Resultatet 
blir en djupare kontrollerad bas och mindre 
distorsion. Det fungerar genom att luftmassan 
i baskanalen fås att vibrera som i en 
konventionell woofer för att på så sätt skapa 
resonansen. Tillsammans med gensvaret från 

woofern skapas lågfrekventa ljud och du kan 
uppleva nya djupa basljud.

Praktisk fjärrkontroll

Med en praktisk fjärrkontroll bekvämt i handen 
behöver du bara luta dig tillbaka.
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Ljuduppspelning
• Uppspelningsmedia: CD, CD-R, CD-RW, MP3-

CD-skiva
• Skivuppspelningslägen: spola framåt/bakåt, nästa/

föregående albumsökning, nästa/föregående 
spårsökning, repeat/shuffle/program

Mottagare/mottagning/sändning
• Radioband: FM
• Antenn: FM-antenn

Ljud
• Ljudsystem: stereo
• Volymkontroll: ratt (digital)
• Uteffekt: 12 W max.

Högtalare
• Antal inbyggda högtalare: 2
• Högtalargaller, finish: metall

Anslutningar
• USB: USB-värd
• 3,5 mm hörlursuttag
• Ljudingång (3,5 mm)

Bekvämlighet
• Skärmtyp: LCD-display
• typ av laddare: toppmatad

Effekt
• Batterityp: D-storlek (LR20)
• Batterispänning: 1,5 V
• Antal batterier: 6
• Strömtyp: Nätadapter

Tillbehör
• Fjärrkontroll
• Nätkabel
• Bruksanvisning
• Garanti: Garantibevis

Mått
• Produktmått (B x D x H): 435 x 271 x 170 mm
• Förpackningens mått (B x D x H): 469 x 197 x 311 

mm
• Produktvikt: 2,9 kg
• Vikt inkl. förpackning: 4,11 kg
•
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