
 

 

Philips
Mini Hi Fi-system

Bluetooth® och NFC

FX25
Trådlöst megaljud

Strömma musik trådlöst via Bluetooth® från smarta telefoner eller surfplattor, med NFC-
teknik för ögonblicklig ihopparning. Den dubbla förstärkaren ger bättre ljudkvalitet, och 
med en total uteffekt på 300 W RMS får du ett riktigt mäktigt ljud.

Kraftfullt ljut som hörs och känns
• Dubbel förstärkare för bättre ljudprestanda
• MAX Sound för omedelbar förstärkning
• Total uteffekt på 300 W RMS

MP3-musik från flera källor
• Strömma musik trådlöst via Bluetooth™ från din smarttelefon
• Lyssna på MP3-musik direkt från dina bärbara USB-enheter
• Kompatibel med MP3-CD
• Ljudingång för bärbar musikuppspelning

Bekväm och lätt att använda
• Anslutning för TV eller DVD-spelare
• Digital mottagare med förinställda kanaler är extra praktiskt
• Smidigt med NFC-aktiverade smarttelefoner för Bluetooth-hopparning



 Strömma musik via Bluetooth™

Bluetooth är en teknik för trådlös kommunikation på 
nära avstånd som är både stabil och energieffektiv. 
Tekniken ger enkel trådlös anslutning till iPod/
iPhone/iPad eller andra Bluetooth-enheter som 
smarttelefoner, surfplattor och till och med bärbara 
datorer så att du enkelt kan spela upp din 
favoritmusik eller ljud från film och spel trådlöst via 
högtalaren.

MAX Sound

MAX Sound-tekniken förstärker momentant basen, 
maximerar ljudprestanda och skapar en mycket 
imponerande ljudupplevelse med endast en 
knapptryckning. Den sofistikerade elektronikkretsen 
kalibrerar befintliga ljud- och volyminställningar 
vilket omedelbart förstärker bas och volym till 
maximala nivåer utan distorsion. Slutresultatet är en 
märkbar förstärkning av både ljudspektra och volym 
och en mäktig ljudhöjning som ger nya dimensioner 
till vilken musik som helst.

Ljudingång

Ljudingången möjliggör direktuppspelning av 
ljudinnehåll från bärbara mediespelare. Du kan njuta 
av din favoritmusik med ljudsystemets enastående 
ljudkvalitet. Dessutom är ljudingången mycket 
praktisk eftersom du bara behöver ansluta din 
bärbara MP3-spelare till ljudsystemet.

Lyssna på MP3-musik direkt
Lyssna på MP3-musik direkt från dina bärbara USB-
enheter

NFC-teknik

Para enkelt ihop Bluetooth-enheter med smidig 
NFC-teknik (närfältskommunikationsteknik). Du 
behöver bara trycka på den NFC-aktiverade 
smarttelefonen eller surfplattan i NFC-området för 
en högtalare för att sätta på högtalaren, starta 
Bluetooth-hopparning och börja strömma musik.
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Specifikationer
Ljud
• Uteffekt (RMS): 300 W
• Ljudförbättring: MAX Sound, DBB (Dynamic Bass 

Boost)

Högtalare
• Huvudhögtalare: 2-tums tweeter, 2-vägs, 

Basreflexhögtalare, 6,5 tums woofer
• Antal högtalare: 2

Ljuduppspelning
• Antal skivor: 1
• Typ av laddare: Släde
• Uppspelningsmedia: CD, CD-R, CD-RW, MP3-

CD-skiva
• Skivuppspelningslägen: Repetera/en/skiva/program, 

Blandad uppspelning, Snabbt framåt/bakåt, Nästa/
Föregående spårsökning, Repetera spelning, 
Programmerbar för 20 spår

• USB Direct-lägen: Snabbspolning bakåt/framåt, 
Spela upp/paus, Föregående/nästa, Programmerad 
uppspelning, Repetering, Shuffle, Stopp

Mottagare/mottagning/sändning
• Radioband: FM-stereo
• Automatisk digital kanalsökning
• Kanalförinställningar: 20

Bekvämlighet
• Larm: CD-larm, Insomningsfunktion, Radiolarm/

radioväckning, USB-larm
• Klocka: På huvudskärmen
• Skärmtyp: VFD-display

Anslutningar
• Ljudanslutningar: RCA Aux-ingång
• Bluetooth-profiler: A2DP
• Ljudingång (3,5 mm)
• NFC-teknik

Tillbehör
• Fjärrkontroll: 21 knappar
• Tillbehör som medföljer: Bruksanvisning, 

Snabbstartguide, Garantibroschyr

Mått
• Utrustningens mått (B x H x D): 

467 x 140 x 320 mm
• Högtalare, bredd: 241 mm
• Högtalare, höjd: 350 mm
• Högtalare, djup: 201 mm
• Förpackningens mått (B x H x D): 

526 x 475 x 393 mm
• Nettovikt: 10,25 kg

Effekt
• Strömförsörjning: 110-240 V
•
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