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Hit tego lata - radioodtwarzacz przenośny BB16PK marki Blaupunkt z możliwością odtwarzania kaset

BB16PK to przenośny boombox, który pozwoli cieszyć Ci się Twoją ulubioną muzyką wszędzie tam gdzie chcesz i
umożliwi odtworzenie wielu różnych formatów. Możesz słuchać płyt CD, radia FM, podłączyć pamięć USB lub
jakiekolwiek inne źródło dźwięku za pomocą złącza AUX. W przypadku tego modelu możesz również odtwarzać
wszelkie materiały nagrane na analogowych kasetach.

Ten przenośny radioodtwarzacz umożliwia odtwarzanie wszystkich płyt CD audio, sfinalizowanych płyt CD-R z
zapisanymi plikami MP3 oraz płyt wielokrotnego zapisu CD-RW. Odtwarzacz posiada funkcję szybkiego wyboru, gdy
na płycie znajduje się więcej niż 10 utworów. Jest to bardzo przydatna funkcja podczas odtwarzania pokaźnej ilości
ścieżek zapisanych w formacie MP3. Możliwe jest również przełączanie pomiędzy folderami, co zdecydowanie
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usprawnia dotarcie do żądanego utworu. Dodatkowo istnieje możliwość zaprogramowania własnej listy odtwarzania –
w przypadku zwykłej płyty możemy ustalić kolejność odtwarzania dla 20 utworów i aż 99 w przypadku plików MP3.
Dostępna jest też funkcja powtarzania pojedynczego utworu, całej płyty, folderu oraz wybór odtwarzania losowego.
Funkcja „Intro” pozwoli na odtworzenie pierwszych 10 sekund każdej ścieżki zapisanej na płycie.
Wbudowany tuner FM pozwala na zapisanie w pamięci do 40 stacji radiowych. Istnieje możliwość skanowania stacji
radiowych i ich automatycznego zapisywania w pamięci. Dostępny jest również tryb manualny, który pozwala na
zapisanie ulubionych stacji radiowych pod wybranym przez użytkownika numerem.
BB16PK posiada również gniazdo USB do podłączenia wszelkich nośników z zapisanymi plikami MP3. Odtwarzacz
automatycznie zdekoduje i odtworzy zapisane na przenośnej pamięci USB utwory. Możliwości odtwarzania są
dokładnie takie same jak w przypadku płyt CD.
Boombox ten jako nieliczny na rynku posiada również funkcję odtwarzania kaset. Możliwe jest zatem odtwarzanie
zarówno muzyki, bajek, jak i wszelkich innych materiałów zapisanych na tych analogowych nośnikach. Odtwarzacz
posiada również funkcje nagrywania, więc jeśli chcesz utrwalić jakiś program radiowy, lub jakikolwiek inny materiał z
odtwarzacza płyt CD lub USB jest to możliwe w tym urządzeniu.
Dodatkowo w tylnej części obudowy dostępne jest gniazdo AUX, dzięki któremu możliwe jest podłączenie wszelkich
innych urządzeń, które posiadają analogowe wyjście dźwięku. Wystarczy proste połączenie i można się cieszyć
zdecydowanie lepszą jakością dźwięku.
Obok wyjścia AUX dostępne jest gniazdo słuchawkowe, dzięki któremu możemy podłączyć opcjonalny zestaw
słuchawkowy i cieszyć się dyskretnym odsłuchem każdego wybranego źródła dźwięku.
BB16PK posiada wbudowany wzmacniacz o łącznej mocy wyjściowej 3 W RMS i może być zasilane zarówno z sieci
elektrycznej, jak również za pomocą 6 wymiennych baterii. Dzięki temu urządzenie może służyć jako odtwarzacz
stacjonarny lub jako przenośne źródło rozrywki.
Funkcje i specyfikacja BB16PK:
-

Odtwarzacz CD z odczytem plików MP3
Tuner FM PLL z pamięcią 40 stacji
Odtwarzacz kasetowy
Wejście USB do odtwarzania muzyki
Moc wyjściowa: 2 x 1,7 Watt RMS
Teleskopowa antena radiowa
Wyświetlacz LCD
Wejście audio mini-jack 3,5 mm
Gniazdo słuchawkowe
Zasilanie bateryjne: 6 × 1,5 V / R20 (zestaw nie zawiera baterii)
Zasilanie sieciowe: AC 230 V ~50 Hz
Wymiary: 285 (szer.) x 213 (wys.) x 140 (gł.) mm
Waga: 1,68 kg
EAN: 5901750505508

Sugerowana cena detaliczna brutto: 249 zł
BLAUPUNKT / 2N-Everpol
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