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Camry vintage gramofon MP3/USB/SD
snemalnik
Kategorija: Radio sprejemniki
Dobavljivost: predvidena dobava 24.06.2019
Šifra: 119653

Cena: 71,44€ 85,34€

(slika je simbolična)

Kratek opis
Želite poslušati dobre stare vinilne plošče? Imate že impresivno zbirko ali ste jo
pravkar začeli ustvarjati? Mogoče bi rad spremenil stare zapise v digitalni format, ki
se lahko predvaja na sodobnih napravah? Si lahko predstavljate eno samo napravo za
vse to? Camry CR 1114 omogoča to in še več!
Več kot le plošče
CR 1114 spominja na vintage gramofon, ko gre za obliko, vendar jih daleč presega, ko
gre za funkcionalnost. Poleg igranja plošč na treh različnih hitrostih - 33/45/78 RP ima
številne druge značilnosti. Najprej vam omogoča pretvorbo glasbe, ki se predvaja v
datoteke MP3. Za zagotovitev priročnega shranjevanja je gramofon opremljen z
režami za SD / MMC in vmesnikom USB za povezavo zunanjih virov. Poleg tega ima
CR 1114 digitalni PLL sprejemnik, ki vam omogoča poslušanje radijskih postaj AM in
FM.
Uživajte v glasbi tako, kot vam je všeč
Gramofon Camry CR 1114 ima vgrajene zvočnike z močjo 3 W, ki zagotavljajo jasen
zvok. Če želite celotno gospodinjstvo napolniti s tem čudovitim zvokom, lahko z
vhodom AUX enostavno povežete zunanje zvočnike, ali pa nanj priključite AUX
slušalke in pri poslušanju glasbe ne motite ostalih.. Komplet vsebuje daljinski
upravljalnik, ki zagotavlja najboljšo funkcionalnost.
Ni važno, ali imate radi čar starega zapisa ali uživate v edinstvenosti sodobnih vinilnih
izdaj - CR 1114 vas bo spremljal na poti skozi glasbeni svet.
Lastnosti:
• Gramofon
• Tri hitrosti vrtenja plošč: 33/45/78 RPM
• LCD
• AUX-in
• Reža SD / MMC
• USB vtičnica
• Snemanje v format MP3 datoteke: iz radia, iz zapisov
• Radio FM / AM
• PLL radio
• Daljinec
• Stereo
• RMS moč: 3W
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