
 

 

Philips
Hi-Fi minisystém

Bluetooth® a NFC

FX25
Skvělý zvuk bezdrátově

Streamujte bezdrátově hudbu přes Bluetooth® z jakéhokoli chytrého zařízení díky 
technologii NFC pro okamžité párování. Duální zesilovač nabízí lepší kvalitu zvuku a 
celkový výstupní výkon 300 W RMS pro neuvěřitelně silný zvuk.

Silný zvuk, který uslyšíte a ucítíte
• Duální zesilovač zajišťuje lepší reprodukci zvuku
• Zvuk MAX Sound pro okažité zvýšení výkonu
• Celkový výstupní výkon 300 W RMS

Hudba ve formátu MP3 z více zdrojů
• Streamování hudby bezdrátově z chytrého telefonu pomocí Bluetooth™
• Vychutnejte si hudbu ve formátu MP3 přímo z přenosných zařízení USB
• Kompatibilní s disky MP3-CD
• Vstup Audio-in pro přenosné přehrávání hudby

Pohodlný a snadno použitelný
• Připojení pro televizor nebo DVD přehrávač
• Digitální tuner se předvolbami pro mimořádné pohodlí
• Jednodotykové ovládání pomocí chytrých telefonů s technologií NFC pro snadné párování 

Bluetooth



 Streamování hudby pomocí Bluetooth™

Rozhraní Bluetooth je bezdrátové komunikační 
rozhraní s krátkým dosahem, které je efektivní 
a zároveň energeticky úsporné. Tato technologie 
umožňuje snadné bezdrátové připojení mezi iPody/
iPhony/iPady a dalšími zařízeními s rozhraním 
Bluetooth, jako jsou chytré telefony, tablety nebo 
dokonce notebooky. Takže můžete snadně 
vychutnávat svou oblíbenou hudbu, zvuk k videu 
nebo ke hře z reproduktoru a bezdrátově.

MAX Sound

Zvuková technologie MAX Sound zajišťuje okamžité 
zvýšení výkonu při reprodukci basových tónů, 
maximální využití výkonu při nastavené hlasitosti a 
vytváří nejpůsobivější poslechový vjem – stačí 
stisknout jediné tlačítko. Důmyslná elektronická 
soustava upraví nastavení zvuku a hlasitosti tak, aby 
došlo k maximálnímu zvýraznění basů a hlasitosti 
reprodukce bez zkreslení. To má za následek 
slyšitelné zesílení zvukového spektra i hlasitosti a 
zvýraznění zvuku hudby libovolného stylu.

Audio-in

Připojení pomocí vstupu audio umožňuje přímé 
přehrávání audio obsahu z přenosných přehrávačů 
médií. Kromě toho, že si můžete vychutnat svou 
oblíbenou hudbu v mimořádné kvalitě zvuku 
audiosystému, je také připojení přes vstup audio 
mimořádně pohodlné, neboť stačí pouze připojit 
přenosný MP3 přehrávač k audiosystému.

Vychutnejte si hudbu MP3 přímo
Vychutnejte si hudbu ve formátu MP3 přímo 
z přenosných zařízení USB

Technologie NFC

Pomocí technologie NFC (Near Field 
Communications) spárujete zařízení Bluetooth 
jednoduše jedním dotykem. Stačí klepnout na chytrý 
telefon nebo tablet s technologií NFC v dosahu NFC 
reproduktoru. Takto jednoduše reproduktor 
zapnete, aktivujete párování Bluetooth a spustíte 
streamování hudby.
FX25/12

Specifikace
Zvuk
• Celkový zvukový výkon (RMS): 300 W
• Vylepšení zvuku: MAX Sound, Dynamic Bass Boost

Reproduktory
• Hlavní reproduktor: 2" výškový reproduktor, 

Dvoupásmové, Reproduktory s konstrukcí Bass 
Reflex, 6,5" basový reproduktor

• Počet reproduktorů: 2

Přehrávání zvuku
• Počet disků: 1
• Typ zavádění: Zásuvka
• Média pro přehrávání: CD, CD-R, CD-RW, MP3-

CD
• Režimy přehrávání disků: Opakovat jednu skladbu/

disk/program, Přehrávání náhodného výběru, 
Rychlý posun vpřed/zpět, Vyhledávání stopy: další/
předchozí, Funkce Repeat Play (opakované 
přehrávání), Programovatelná paměť na 20 stop

• Režimy USB Direct: Rychle zpět/rychle vpřed, 
Přehrávání/pauza, Předchozí/další, Programované 
přehrávání, Repeat (Opakování), Náhodný výběr, 
Funkce stop

Tuner/příjem/vysílání
• Pásma tuneru: FM stereo
• Automatické digitální ladění: Ano
• Předvolby stanic: 20

Pohodlí
• Budíky: Buzení prostřednictvím disku CD, 
Časovač, Buzení rádiem, Buzení z USB

• Hodiny: Na hlavním displeji
• Typ displeje: Displej VFD

Možnosti připojení
• Audio připojení: Vstup RCA Aux
• Profily Bluetooth: A2DP
• Vstup audio (3,5 mm): Ano
• Technologie NFC: Ano

Příslušenství
• Dálkový ovladač: 21 kláves
• Dodávané příslušenství: Uživatelská příručka, 

Stručný návod k rychlému použití, Záruční 
brožurka

Rozměry
• Rozměry sady (Š x V x H): 467 x 140 x 320 mm
• Šířka reproduktoru: 241 mm
• Výška reproduktoru: 350 mm
• Hloubka reproduktoru: 201 mm
• Rozměry balení (Š x V x H): 526 x 475 x 393 mm
• Čistá hmotnost: 10,25 kg

Spotřeba
• Napájení: 110–240 V
•
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