
 

 

Philips
Mini Hi-Fi rendszer

Bluetooth® és NFC

FX55
Nagyszerű hangzás 

vezetékek nélkül
A Philips mini rendszer hatalmas 720 W RMS összteljesítménye a mélynyomóval együtt biztosítja, 
hogy olyan zenei élményben lesz része, mint korábban soha. Streaming Bluetooth® technológiával 
okoskészülékekről, azonnali NFC párosítással, vagy közvetlen lejátszás MP3 lejátszóról.

Erőteljes hang, amit hall és érez
• A MAX Sound azonnal megnöveli a teljesítményt
• Mélynyomó az erőteljes basszushangzás érdekében
• 720 W RMS / 9500 W PMPO kimeneti összteljesítmény

Több forrásból származó MP3 zene
• Élvezze az MP3 zenét közvetlenül a hordozható USB eszközökről
• Vezeték nélküli zenestreamelés okostelefonról, Bluetooth® kapcsolattal
• Audiobemenet hordozható zenelejátszáshoz
• MP3-CD lemezekkel kompatibilis

Kényelmes és egyszerűen használható
• TV-hez / DVD lejátszóhoz való csatlakoztatás
• Digitális hangolás és programozott állomások a még nagyobb kényelemért
• Egyérintéses, NFC technológiát alkalmazó okostelefonok a Bluetooth® párosításhoz



 Audiobemenet

Az audiobemeneti (Audio-in) csatlakoztatás lehetővé 
teszi a hordozható médialejátszók audiobemeneti 
tartalmának közvetlen lejátszását. Amellett, hogy a 
hangrendszer által biztosított kiváló minőségben 
élvezheti kedvenc zeneszámait, az audiobemenet 
különösen kényelmessé teszi mindezt azáltal, hogy 
elegendő a hordozható MP3 lejátszót a 
hangrendszerhez csatlakoztatnia.

Közvetlenül élvezheti MP3 zeneszámait
Élvezze az MP3 zenét közvetlenül a hordozható USB 
eszközökről

MAX Sound

A MAX Sound technológia kiemeli a mélyhangokat, 
maximálisra növeli a teljesítményt, és a leghatásosabb 
zenehallgatási élményt biztosítja egy gombnyomással. 
Kifinomult elektronikus kapcsolástechnikája 
kalibrálja a meglévő hangszín- és hangerő-beállítást, 
azonnal kiemeli a mélyhangokat, és maximálisra 
fokozza a hangerőt anélkül, hogy torzulás lépne fel. A 
végeredmény a hangspektrum és a hangerő érezhető 

felerősödése, amely hatásosan kiemeli a hangot, és 
jelentősen feljavít minden zenét.

Zenestreamelés Bluetooth® 
kapcsolattal

A Bluetooth® egy stabil és energiahatékony, rövid 
hatótávolságú, vezeték nélküli kommunikációs 
technológia. A technológia lehetővé teszi iPod/
iPhone/iPad készülékhez, illetve más Bluetooth® 
készülékekhez - pl. okostelefonokhoz, 
táblagépekhez, sőt laptopokhoz - történő egyszerű 
vezeték nélküli csatlakozást. Így könnyen, vezeték 
nélkül élvezheti kedvenc zeneszámait, illetve a videók 
és játékok hangját a hangszóróból.

NFC technológia

Párosítsa egyszerűen Bluetooth® eszközeit az 
egyérintéses NFC (Near Field Communications) 
technológiával. A hangsugárzó bekapcsolásához, a 
Bluetooth® párosításhoz és a zenestreaming 
megkezdéséhez érintse meg NFC technológiát 
alkalmazó okostelefonját vagy táblagépét az adott 
hangsugárzó NFC-területén.
FX55/12

Műszaki adatok
Hangzás
• Teljes hangteljesítmény (RMS): 720 W
• Hangzásjavítás: MAX Sound

Hangszórók
• Fő hangsugárzó: 2"-es magashangszóró, 5,25"-es 

mélynyomó
• Hangszórók száma: 2,1
• Mélynyomó meghajtó: 8"-es mélyhangszóró

Audiolejátszás
• Lemezek száma: 1
• Betöltő típusa: Tálca
• Adathordozók lejátszása: CD, CD-R, CD-RW, 

MP3-CD
• Lemezlejátszási módok: Ismétlés/egy/lemez/

program, Véletlenszerű lejátszás, Gyorskeresés 
előre/visszafelé, Következő/előző műsorszám 
keresése, Lejátszás ismétlése, 20 programozható 
műsorszám

• Direct USB módok: Gyorskeresés előre/visszafelé, 
Lejátszás/Szünet, Előző/Következő, Programozott 
lejátszás, Ismétlés, Véletlenszerű lejátszás, Leállítás

Hangolóegység/Vétel/Adás
• Hangolási sávok: FM sztereó
• Automatikus digitális hangolás
• Programhelyek: 20

Kényelem
• Ébresztők: CD-s ébresztés, Elalváskapcsoló, Rádiós 

ébresztés, USB-s ébresztés
• Óra: Fő kijelzőn
• Kijelző típusa: VFD-kijelző

Csatlakoztathatóság
• Audiocsatlakozások: RCA Aux bemenet
• Bluetooth profilok: A2DP
• Audiobemenet (3,5 mm-es)
• NFC technológia

Tartozékok
• Távvezérlő: 21-gombos
• Mellékelt tartozékok: Felhasználói kézikönyv, 

Gyors üzembe helyezési útmutató, Garanciafüzet

Méretek
• Egység méretei (Sz x Ma x Mé): 

467 x 140 x 320 mm
• Hangszóró szélessége: 204 mm
• Hangszóró magassága: 309 mm
• Hangszóró mélysége: 145 mm
• Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 

556 x 540 x 556 mm
• Nettó tömeg: 12,65 kg
• Mélynyomó méretei (Sz x Ma x Mé): 

299 x 308 x 248 mm

Energiaellátás
• Tápellátás: 110-240 V
•
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