
 

 

Philips
Miniwieża Hi-Fi

Bluetooth® i NFC

FX55
Niesamowity dźwięk 

— bezprzewodowo
Miniwieża firmy Philips oferuje imponującą moc całkowitą 720 W RMS — wraz z subwooferem 

gwarantuje ona niezwykłe wrażenia odsłuchowe. Możesz przesyłać muzykę strumieniowo z urządzeń 

przenośnych przez Bluetooth® dzięki funkcji natychmiastowego parowania NFC lub odtwarzać 

bezpośrednio z odtwarzacza MP3.

Potężny dźwięk, który słyszysz i czujesz
• MAX Sound to szybkie wzmocnienie głośności
• Subwoofer zapewnia potężne tony niskie
• Moc całkowita: 720 W RMS / 9500 W PMPO

Muzyka MP3 z wielu źródeł
• Możliwość bezpośredniego odtwarzania muzyki MP3 z przenośnych urządzeń USB
• Bezprzewodowe przesyłanie muzyki ze smartfona przez Bluetooth™
• Wejście audio umożliwia odtwarzanie muzyki z urządzeń przenośnych
• Zgodne z MP3-CD

Wygodny i łatwy w użyciu
• Możliwość podłączenia do telewizora lub odtwarzacza DVD
• Cyfrowe strojenie z pamięcią stacji zapewnia dodatkową wygodę
• Parowanie smartfonów z technologią Bluetooth za jednym dotknięciem dzięki technologii NFC



 Wejście audio

Wejście audio umożliwia bezpośrednie odtwarzanie 
zawartości audio z przenośnych odtwarzaczy 
multimedialnych. Słuchanie muzyki w doskonałej 
jakości zapewnionej przez zestaw audio to zaledwie 
jedna z jego zalet. Wejście audio jest niezwykle 
wygodne — wystarczy podłączyć przenośny 
odtwarzacz MP3 do zestawu audio.

Możliwość bezpośredniego odtwarzania 
muzyki MP3
Możliwość bezpośredniego odtwarzania muzyki MP3 
z przenośnych urządzeń USB

Funkcja MAX Sound

Naciśnięcie przycisku MAX Sound powoduje 
natychmiastowe wzmocnienie dźwięków 
niskotonowych i podniesienie do maksimum mocy 
głośności, co daje imponujące efekty przy słuchaniu 
muzyki. Zaawansowany układ elektroniczny wysokiej 
jakości kalibruje bieżący dźwięk oraz ustawienia 
głośności i od razu wzmacnia tony niskie i głośność 
do maksymalnego poziomu bez zniekształceń. W 
rezultacie otrzymuje się wyraźne wzmocnienie 

zarówno spektrum dźwięków, jak i głośności, co 
dodaje dynamiki każdej muzyce.

Strumieniowe przesyłane muzyki przez 
Bluetooth™

Bluetooth to bezprzewodowa technologia 
komunikacyjna krótkiego zasięgu, która jest solidna i 
energooszczędna. Technologia ta umożliwia łatwą 
bezprzewodową komunikację z urządzeniami iPod/
iPhone/iPad lub innymi urządzeniami Bluetooth, 
takimi jak smartfony, tablety czy laptopy. Dzięki 
temu można w prosty sposób odtwarzać 
bezprzewodowo ulubioną muzykę lub dźwięk z filmu 
bądź gry.

Technologia NFC

Z łatwością paruj smartfony z technologią Bluetooth 
za jednym dotknięciem dzięki technologii 
komunikacji bliskiego zasięgu NFC. Wystarczy 
dotknąć smartfonem lub tabletem z technologią 
NFC specjalnie wydzielonego obszaru głośnika, aby 
go włączyć, rozpocząć parowanie przez Bluetooth 
lub rozpocząć strumieniowe przesyłanie muzyki.
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Dane techniczne
Dźwięk
• Całkowita moc dźwięku (RMS): 720 W
• Funkcje poprawy dźwięku: Funkcja MAX Sound

Głośniki
• Główny głośnik: Wysokotonowy 2 cale, 

Niskotonowy 5,25 cala
• Ilość głośników: 2,1
• Przetwornik subwoofera: Głośnik niskotonowy 8"

Odtwarzanie dźwięku
• Ilość płyt: 1
• Sposób ładowania: Szuflada
• Odtwarzane nośniki: CD, CD-R, CD-RW, MP3-

CD
• Tryby odtwarzania płyt: Odtw. wielokr./ścieżki/

płyty/prog., Odtwarzanie w kolejności losowej, 
Szybkie odtwarzanie do przodu/do tyłu, 
Wyszukiwanie nast./poprzed. ścieżki, Odtwarzanie 
wielokrotne, Programowanie 20 utworów

• Tryby USB Direct: Szybkie przewijanie do tyłu/do 
przodu, Odtwarzanie/wstrzymywanie, Poprzedni/
następny, Odtwarzanie zaprogramowane, 
Odtwarzanie wielokrotne, Odtwarzanie losowe, 
Zatrzymywanie

Tuner/Odbiór/Transmisja
• Pasma tunera: UKF Stereo
• Automatyczne dostrajanie cyfrowe
• Pamięć stacji: 20

Udogodnienia
• Budzenie: Budzenie nagraniem z płyty CD, 

Wyłącznik czasowy, Budzenie radiem, budzenie z 
urządzenia USB

• Zegar: Na wyświetlaczu głównym
• Typ wyświetlacza: Wyświetlacz VFD

Możliwości połączeń
• Złącza audio: Wejście RCA AUX
• Profile Bluetooth: A2DP
• Wejście audio (3,5 mm)
• Technologia NFC

Akcesoria
• Pilot zdalnego sterowania: 21 przycisków
• Akcesoria w zestawie: Instrukcja obsługi, Skrócona 

instrukcja obsługi, Gwarancja

Wymiary
• Wymiary zestawu (szer. x wys. x gł.): 

467 x 140 x 320 mm
• Szerokość głośnika: 204 mm
• Wysokość głośnika: 309 mm
• Głębokość głośnika: 145 mm
• Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 

556 x 540 x 556 mm
• Waga netto: 12,65 kg
• Wymiary głośnika niskotonowego 

(szer. x wys. x gł.): 299 x 308 x 248 mm

Moc
• Źródło zasilania: 110–240 V
•
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