
 

 

Philips
Мини Hi-Fi система

Bluetooth® и NFC
180 W макс. двоен усилвател

FX15
Мегазвукът вече е безжичен

Извличайте поточно музика чрез Bluetooth® от всяко смарт устройство с NFC 
технология за незабавно сдвояване. Двоен усилвател осигурява по-добро качество на 
звука, а общата изходна мощност от 180 W RMS придава на музиката солидна мощ.

Мощен звук, който можете да чуете и почувствате
• MAX Sound за мигновено усилване на мощността
• Двоен усилвател за по-добър звук
• Обща изходна мощност 180 W RMS

MP3 музика от много източници
• Безжично поточно извличане на музика чрез Bluetooth™ от вашия смартфон
• Съвместима с MP3-CD
• Наслаждавайте се на MP3 музиката директно от портативните си USB устройства
• Аудио вход за възпроизвеждане на музика от портативни устройства

Удобна и лесна за използване
• Свързване с телевизор или DVD плейър
• Цифрова настройка със зададени станции за допълнително удобство
• Сдвояване чрез Bluetooth с едно докосване за смартфони с NFC



 Поточно извличане на музика чрез 
Bluetooth™

Bluetooth е технология за безжична комуникация 
на малки разстояния, която е едновременно 
стабилна и енергийно ефективна. Тя осигурява 
лесна безжична връзка с iPod/iPhone/iPad или 
други Bluetooth устройства, като смартфони, 
таблети и дори лаптопи. Сега можете да се 
наслаждавате на любимата си музика и на звука от 
филмите и игрите безжично и лесно – с тази 
тонколона.

MAX Sound

Технологията MAX Sound дава мигновено 
усилване на басите, подобрява максимално 
звученето и създава мигновено най-впечатляващо 
преживяване при слушане само с натискането на 
един бутон. Сложната електроника на MAX 
Sound калибрира съществуващите настройки на 
звука и силата и усилва мигновено басите и силата 
до максимално ниво без изкривяване. Крайният 
резултат е забележимо повишаване - както на 
силата, така и на звуковия спектър - и мощно 
аудио усилване, което разширява въздействието 
на всеки тип музика.

Наслаждавайте се на MP3 музиката 
директно
Наслаждавайте се на MP3 музиката директно от 
портативните си USB устройства

Аудио вход

Аудио входът позволява директно 
възпроизвеждане на аудио съдържание от 
портативни мултимедийни плейъри. Освен 
удоволствието да слушате любимата си музика с 
превъзходно качество на звука от аудио 
системата, Аудио входът е и изключително 
удобен, защото всичко, което трябва да 
направите, е да включите портативния си MP3 
плейър в аудио системата.

Технология NFC

Сдвоявайте Bluetooth устройства с едно 
докосване - чрез технологията NFC (Near Field 
Communications). Просто докоснете смартфона 
или таблета с NFC възможности до NFC зоната 
на тонколоната и тонколоната ще се включи, ще 
се извърши Bluetooth сдвояване и ще се стартира 
поточното възпроизвеждане на музика.
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Спецификации
Звук
• Обща звукова мощност (RMS): 180 W
• Подобрение на звука: MAX Sound

Високоговорители
• Основен високоговорител: 2" високоговорител 
за високи честоти, Двулентов, Система 
басрефлексни високоговорители, 5,25" 
високоговорител за ниски честоти

• Брой високоговорители: 2

Аудио възпроизвеждане
• Брой дискове: 1
• Тип устройство за зареждане: Чекмедже
• Носители за възпроизвеждане: CD, CD-R, CD-

RW, MP3-CD
• Режими на възпроизвеждане на диска: 
Повторение на една/диска/програма, 
Разбъркано възпроизвеждане, Бързо напред/
назад, Търсене на следваща/предишна песен, 
Повторно възпроизвеждане, 20 програмируеми 
песни

• USB преки режими на работа: Бързо назад/
бързо напред, Възпроизвеждане/пауза, 
Предишна/следваща песен, Програмирано 
възпроизвеждане, Повторение, Разбъркване, 
Стоп

Тунер / Приемане / Предаване
• Обхвати на тунера: FM стерео
• Автоматична цифрова настройка
• Предварително настроени станции: 20

Комфорт
• Аларми: CD аларма, Таймер на заспиване, 
Радиобудилник, USB аларма

• Часовник: На основния дисплей
• Тип на дисплея: VFD дисплей

Възможности за свързване
• Връзки за звук: Вход AUX RCA
• Bluetooth профили: A2DP
• Аудио вход (3,5 мм)
• Технология NFC

Аксесоари
• Дистанционно управление: 21 бутона
• Аксесоари в комплекта: Ръководство за 
потребителя, Ръководство за бърз старт, 
Гаранционна брошура

Размери
• Габарити на апарата (Ш x В x Д): 

467 x 140 x 320 мм
• Ширина на тонколоната: 205 мм
• Височина на тонколоната: 309 мм
• Дълбочина на тонколоната: 145 мм
• Габарити на опаковката (Ш x В x Д): 

516 x 374 x 370 мм
• Нето тегло: 7,5 кг

Захранване
• Електрозахранване: 110-240 V
•
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