
 

 

Philips
Mini HiFi systém

Bluetooth® a NFC
max. 180 W, dvojitý zosilňovač

FX15
Skvelý zvuk bezdrôtovo

Prenášajte hudbu bezdrôtovo prostredníctvom rozhrania Bluetooth® z akéhokoľvek 
zariadenia pomocou okamžitého párovania s technológiou NFC. Dvojitý zosilňovač poskytuje 
lepšiu kvalitu zvuku a celkový výstupný výkon 180 W RMS dodá hudbe ten správny náboj.

Výkonný zvuk, ktorý možno počuť i cítiť
• MAX Sound pre okamžité zvýšenie výkonu
• Dvojitý zosilňovač pre lepší zvukový výkon
• Celkový výstupný výkon 180 W RMS

Hudba MP3 z viacerých zdrojov
• Prehrávajte hudbu bezdrôtovo cez Bluetooth™ z vášho smartfónu
• Kompatibilné s diskom MP3-CD
• Vychutnajte si hudbu vo formáte MP3 priamo z prenosných USB zariadení
• Zvukový vstup na prehrávanie hudby z prenosných zariadení

Praktické a jednoduché používanie
• Pripojenie pre TV alebo prehrávač DVD
• Digitálne ladenie s predvolenými stanicami pre vyššie pohodlie
• Jednodotykové párovanie cez Bluetooth pre smartfóny s technológiou NFC



 Prehrávajte hudbu cez Bluetooth™

Bluetooth je technológia bezdrôtovej komunikácie 
na krátke vzdialenosti, ktorá je spoľahlivá aj 
energeticky úsporná. Táto technológia umožňuje 
jednoduché bezdrôtové pripojenie k zariadeniam 
iPod/iPhone/iPad alebo iným zariadeniam s 
technológiou Bluetooth, ako sú smartfóny, tablety či 
dokonca laptopy. Vďaka tomu si cez tento 
reproduktor môžete bezdrôtovo vypočuť svoju 
obľúbenú hudbu, zvuk filmov alebo hier.

MAX Sound

Technológia MAX Sound vytvára okamžité zvýšenie 
intenzity basov, maximalizuje výkon hlasitosti a 
vytvára ten najúžasnejší zážitok z počúvania, a to 
všetko stlačením jediného tlačidla. Prepracované 
elektronické obvody presne zmerajú existujúce 
zvukové nastavenia a hlasitosť, a okamžite zvýšia 
intenzitu basov a hlasitosť na maximálnu úroveň bez 
skreslenia. Výsledkom je zreteľné zosilnenie 
zvukového spektra a hlasitosti a výrazné oživenie 
zvuku, ktorý posunie hudbu do úplne inej úrovne.

Vychutnajte si priame prehrávanie 
hudby vo formáte MP3
Vychutnajte si hudbu vo formáte MP3 priamo z 
prenosných USB zariadení

Zvukový vstup

Pripojenie pomocou zvukového vstupu umožňuje 
priame prehrávanie súborov z prenosného 
prehrávača médií. Okrem toho, že vám umožní 
vychutnať si obľúbenú hudbu v špičkovej kvalite na 
vašom zvukovom systéme, prináša pripojenie 
pomocou zvukového vstupu aj výnimočne pohodlnú 
obsluhu, pretože stačí jednoducho pripojiť váš MP3 
prehrávač k zvukovému systému.

Technológia NFC

Zariadenia Bluetooth môžete párovať jediným 
dotykom vďaka technológii (NFC – Near Field 
Communication). Stačí priložiť smartfón alebo tablet 
s funkciou NFC na oblasť NFC reproduktora, čím sa 
zapne reproduktor a spustí sa párovanie Bluetooth 
a prenos hudby.
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Technické údaje
Zvuk
• Celková sila zvuku (RMS): 180 W
• Zlepšenie kvality zvuku: MAX Sound

Reproduktory
• Hlavný reproduktor: 2" výškový reproduktor, 2 

pásmový, Systém repr. Bass Reflex, 5,25" basový 
reproduktor

• Počet reproduktorov: 2

Prehrávanie zvuku
• Počet diskov: 1
• Typ zásobníka: Zásobník
• Prehrávané médiá: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
• Režimy prehrávania disku: Zopakovať jednu/disk/

program, Náhodné prehrávanie, Rýchlo dopredu/
dozadu, Vyhľadávanie ďalšej/predchádz. skladby, 
Zopakovať prehrávanie, 20 programovateľných 
skladieb

• Režimy USB Direct: Rýchle pretáčanie dozadu/
rýchle pretáčanie dopredu, Prehrávanie/
pozastavenie, Predchádzajúce/nasledujúce, 
Programované prehrávanie, Opakovať, Náhodný 
výber, Zastavenie

Tuner/Príjem/Vysielanie
• Pásma tuneru: FM Stereo
• Automatické digitálne ladenie: áno
• Predvolené stanice: 20

Vybavenie a vlastnosti
• Budíky: CD budík, Časovač vypnutia, Rádiobudík, 

USB alarm
• Hodiny: Na hlavnom displeji
• Typ displeja: Displej VFD

Pripojiteľnosť
• Pripojenia zvuku: Pomocný vstup RCA
• Profily Bluetooth: A2DP
• Zvukový vstup (3,5 mm): áno
• Technológia NFC: áno

Príslušenstvo
• Diaľkové ovládanie: 21-klávesové
• Dodávané príslušenstvo: Manuál používateľa, 

Stručná príručka spustenia, Informácie o záruke

Rozmery
• Rozmery súpravy (Š x V x H): 

467 x 140 x 320 mm
• Šírka reproduktora: 205 mm
• Výška reproduktora: 309 mm
• Hĺbka reproduktora: 145 mm
• Rozmery balenia (Š x V x H): 516 x 374 x 370 mm
• Čistá hmotnosť: 7,5 kg

Príkon
• Zdroj napájania: 110-240 V
•
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