
 

 

Philips
Mini Hi-Fi sistēma

Bluetooth® un NFC

FX55
Iespaidīga skaņa bezvadu tīklā

Philips mini sistēmas aizgrābjošā 720 RMS kopējā jauda ar basu skaļruni nodrošina mūzikas 
klausīšanos kā nekad agrāk. Straumējiet Bluetooth® tīklā no viedierīcēm ar tūlītējo NFC 
savienošanu pārī, vai atskaņojiet tieši no MP3 atskaņotāja.

Spēcīga skaņa, ko varat sadzirdēt un sajust
• MAX Sound tūlītējam jaudas pastiprinājumam
• Basu skaļrunis jaudīgai zemfr. skaņai
• 720 W RMS/ 9500 W PMPO kopējā izvades jauda

MP3 mūzika no vairākiem avotiem
• Baudiet MP3 mūziku tieši no portatīvajām USB ierīcēm
• Mūzikas straumēšana bezvadu tīklā, izmantojot Bluetooth™ no viedtālruņa
• Audio ieeja portatīvai mūzikas atskaņošanai
• Saderīgs ar MP3-CD

Ērts un vienkārša lietojams
• Televizora vai DVD atskaņotāja savienojums
• Digitālā regulēšana ar iepriekš iestatītām stacijām papildus ērtībai
• Bluetooth ierīču savienošana pārī ar vienu pieskārienu, izmantojot viedtālruņus ar iespējotu 

NFC



 Audio ieeja

Audio ieejas savienojamība sniedz iespēju tieši 
atskaņot audio saturu no portatīviem multivides 
atskaņotājiem. Audio ieeja ne tikai nodrošina 
priekšrocību baudīt iecienīto mūziku audio sistēmas 
lieliskajā skaņas kvalitātē, bet ir arī ārkārtīgi parocīga, 
jo ir tikai jāsavieno portatīvais MP3 atskaņotājs ar 
audio sistēmu.

Baudiet MP3 mūziku
Baudiet MP3 mūziku tieši no portatīvajām USB 
ierīcēm

MAX Sound

MAX Sound tehnoloģija nodrošina tūlītēju zemās 
frekvences skaņas pastiprinājumu, maksimāli 
izmantojot skaļuma sniegumu un nekavējoties radot 
iespaidīgāko klausīšanās pieredzi, ar vienu pašu 
pieskārienu pogai. Tās izsmalcinātā elektroniskā 
shēma kalibrē esošos skaņas un skaļuma iestatījumus, 
bez kavēšanās pastiprinot zemās frekvences skaņu un 
skaļumu līdz maksimālajam līmenim bez jebkādiem 
izkropļojumiem. Gala rezultāts ir gan skaņas spektra, 

gan skaļuma ievērojams pastiprinājums un spēcīgs 
audio pastiprinājums, kas bagātinās jebkādu mūziku.

Mūzikas straumēšana, izmantojot 
Bluetooth™

Bluetooth ir neliela diapazona bezvadu sakaru 
tehnoloģija, kas ir vienkārša un energoefektīva. 
Tehnoloģija nodrošina vienkāršu bezvadu 
savienojumu ar iPod/iPhone/iPad vai citām Bluetooth 
ierīcēm, piemēram, viedtālruņiem, planšetdatoriem 
vai pat klēpjdatoriem. Šajā skaļrunī bezvadu tīklā 
varat klausīties gan savu iecienīto mūziku, gan video 
un spēļu skaņu.

NFC tehnoloģija

Viegli savienojiet pārī Bluetooth ierīces, izmantojot 
viena pieskāriena NFC (Near Field Communication 
— tuva darbības lauka sakari) tehnoloģiju. Vienkārši 
pieskarieties viedtālrunim vai planšetdatoram ar 
iespējotu NFC pie skaļruņa NFC zonas, lai ieslēgtu 
skaļruni, aktivizētu Bluetooth savienošanu pārī un 
sāktu mūzikas straumēšanu.
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Specifikācijas
Skaņa
• Kopējā skaņas jauda (RMS): 720 W
• Skaņas pastiprinājums: MAX Sound

Skaļruņi
• Pamatskaļrunis: 2" augstfrekvenču skaļrunis, 5,25" 

zemfrekvenču skaļrunis
• Skaļruņu skaits: 2,1
• Basu skaļruņa draiveris: 8" zemo frekvenču 

skaļrunis

Audio atskaņošana
• Disku skaits: 1
• Ielādētāja tips: Nodalījums
• Atskaņošanas datu nesēji: CD, CD-R, CD-RW, 

MP3-CD
• Disku atskaņošanas režīmi: Atkārtot/vienu/disku/

programma, Atskaņot jauktā secībā, Ātri patīt uz 
priekšu/atpakaļ, Nākamā/iepriekšējā celiņa 
meklēšana, Atkārtot atskaņošanu, 20 skaņdarbi, 
programmējams

• USB Direct režīmi: Ātri attīt/ātri tīt uz priekšu, 
Atskaņot/pauzēt, Iepriekšējais/nākamais, 
Programmas atskaņošana, Atkārtot, Atskaņot 
jauktā secībā, Apturēt

Uztvērējs/uztveršana/pārraide
• Uztvērēja joslas: FM stereo
• Automātiska digitālā regulēšana
• Iepriekš iestatītas stacijas: 20

Lietošanas komforts
• Modinātāja signāli: CD modinātāja signāls, 

Izslēgšanās taimeris, Radio modinātāja signāls, USB 
modinātāja signāls

• Pulkstenis: Galvenajā displejā
• Displeja tips: VFD displejs

Savienojamība
• Audio savienojumi: RCA Aux ieeja
• Bluetooth profili: A2DP
• Audio ieeja (3,5 mm)
• NFC tehnoloģija

Piederumi
• Tālvadības pults: 21 taustiņš
• Iekļautie piederumi: Lietotāja rokasgrāmata, Īsa 

lietošanas pamācība, Garantijas buklets

Izmēri
• Komplekta izmēri (W x H x D): 

467 x 140 x 320 mm
• Skaļruņu platums: 204 mm
• Skaļruņu augstums: 309 mm
• Skaļruņu dziļums: 145 mm
• Iesaiņojuma izmēri (W x H x D): 

556 x 540 x 556 mm
• Neto svars: 12,65 kg
• Zemfrekvences pastiprinātāja izmēri (W x H x D): 

299 x 308 x 248 mm

Strāvas padeve
• Barošanas avots: 110 – 240 V
•
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