
 

 

Philips
Minisistem Hi-Fi

Bluetooth® și NFC

FX25
Megasunetul devine wireless

Transferă muzică wireless prin Bluetooth® de pe orice dispozitiv inteligent, cu tehnologie 
NFC pentru sincronizare instantanee. Un amplificator dublu oferă calitate mai bună a 
sunetului, iar puterea de ieşire totală RMS de 300 W oferă un sunet surprinzător de puternic.

Un sunet de calitate, puternic și fără distorsiuni
• Amplificator dublu pentru un sunet de o calitate mai bună
• MAX Sound, pentru amplificare instantanee
• Putere totală de ieșire 300 W RMS

Muzică în format MP3 din surse multiple
• Transmite muzică wireless prin Bluetooth™ de pe smartphone
• Savurează muzica MP3 direct de pe dispozitive USB portabile
• Compatibilă cu MP3-CD
• Intrare audio pentru redarea muzicii portabile

Convenabil și ușor de utilizat
• Conexiune pentru TV sau DVD player
• Reglare digitală cu presetări pentru mai mult confort
• Smartphone-uri cu funcţia NFC activată, pentru sincronizare Bluetooth



 Transmite muzică prin Bluetooth™

Bluetooth este o tehnologie de comunicare wireless 
pe rază scurtă, durabilă și eficientă energetic. 
Tehnologia permite conectarea wireless ușoară la 
iPod/iPhone/iPad sau alte dispozitive Bluetooth, 
precum smartphone-uri, tablete sau chiar laptopuri. 
Astfel vă puteţi bucura cu ușurinţă de muzica și 
sunetele preferate de la clipuri video sau jocuri, 
wireless, cu această boxă.

MAX Sound

Tehnologia MAX Sound amplifică instantaneu 
frecvenţele joase, mărind la maxim performanţa 
volumului și creând o experienţă audio 
impresionantă printr-o simplă atingere de buton. 
Circuitul electronic sofisticat calibrează sunetul 
existent și setările volumului, amplificând la maxim, 
instantaneu, basul și volumul, fără distorsiuni. 
Rezultatul final este o amplificare semnificativă atât a 
spectrului sonor, cât și a volumului, adăugând forţă 
piesei ascultate.

Intrare audio

Conectivitatea prin intrarea audio permite redarea 
directă a materialelor audio de pe playerele media 
portabile. Pe lângă avantajul ascultării muzicii 
preferate la calitatea superioară pusă la dispoziţie de 
sistemul audio, modul audio este, de asemenea, 
extrem de comod, deoarece tot ce trebuie să faci 
este să conectezi playerul MP3 portabil la sistemul 
audio.

Savuraţi muzica MP3 direct
Savurează muzica MP3 direct de pe dispozitive USB 
portabile

Tehnologie NFC

Sincronizează dispozitive Bluetooth fără nicio 
problemă, cu tehnologia NFC (Near Field 
Communications), dintr-o singură atingere. Este 
suficient să atingi smartphone-ul sau tableta cu 
funcţia NFC activată în zona NFC a unei boxe pentru 
a porni boxa, a iniţia sincronizarea Bluetooth și 
streamingul de muzică.
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Specificaţii
Sunet
• Putere totală sunet (RMS): 300 W
• Caracteristici superioare sunet: MAX Sound, 

Dynamic Bass Boost

Difuzoare
• Difuzor principal: Tweeter de 2", 2 căi, Sistem de 

boxe Bass Reflex, Woofer de 6,5"
• Nr. de boxe: 2

Redare audio
• Nr. de discuri: 1
• Tip încărcător: Tavă
• Medii de redare: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
• Moduri redare disc: Repetare piesă/disc/program, 

Redare aleatorie, Derulare înainte/înapoi, Căutare 
melodie următoare/anterioară, Repetare redare, 
20 de piese programabile

• Moduri USB Direct: Derulare rapidă înapoi/
Derulare rapidă înainte, Redare/Pauză, Piesă 
anterioară/Piesă următoare, Redare program, 
Repetare, Shuffle, Stop

Tuner/Recepţie/Transmisie
• Benzi pentru tuner: FM Stereo
• Reglare automată digitală
• Presetări de posturi: 20

Confort
• Alarme: Alarmă CD, Timer Sleep, Alarmă radio, 

Alarmă USB
• Ceas: Pe afișajul principal
• Tip ecran: Afișaj VFD

Conectivitate
• Conexiuni audio: Intrare Aux RCA
• Profiluri Bluetooth: A2DP
• Intrare audio (3,5 mm)
• Tehnologie NFC

Accesorii
• Telecomandă: 21 taste
• Accesorii incluse: Manual de utilizare, Ghid de 

iniţiere rapidă, Certificat de garanţie

Dimensiuni
• Dimensiuni set (L x Î x A): 467 x 140 x 320 mm
• Lăţime boxă: 241 mm
• Înălţime boxă: 350 mm
• Adâncime boxă: 201 mm
• Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 

526 x 475 x 393 mm
• Greutate netă: 10,25 kg

Alimentare
• Sursă de alimentare: 110-240 V
•
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