
 

 

„Philips“
Mini Hi-Fi sistema

„Bluetooth®“ ir NFC
300 W

FXD18
Galingas belaidis garsas

Transliuokite muziką per „Bluetooth®“ iš bet kurio išmaniojo įrenginio, nes NFC 
technologija susies įrenginius akimirksniu. Dvigubas stiprintuvas užtikrina geresnę garso 
kokybę, o 300 W RMS bendra išvesties galia užtikrina energingą ritmą.

Galite išgirsti ir pajausti galingą garsą
• „MAX Sound“ momentiniam galios padidinimui
• Dvigubas stiprintuvas užtikrina geresnes garso charakteristikas
• 300 W RMS bendra išvesties galia

Kelių šaltinių MP3 muzika
• Transliuokite muziką belaidžiu būdu per „Bluetooth™“ iš išmaniojo telefono
• Mėgaukitės MP3 muzika tiesiai iš savo nešiojamųjų USB įrenginių
• Garso įvestis – atkurkite iš nešiojamųjų muzikos įrenginių

Patogus ir lengvas naudoti
• Susiekite su savuoju NFC įrenginiu vienu palietimu
• Karaoke funkcija leis mėgautis nesibaigiančiu dainavimu

Mėgaukitės mėgstamais filmais ir muzika
• HDMI 1080p pagerina vaizdą, suteikiant aukštos raiškos standartą
• Leiskite DVD, „DivX®“, (S)VCD, MP3-CD, CD(RW) ir nuotraukų CD



 Transliuokite muziką per „Bluetooth™“

„Bluetooth“ yra trukdžiams atspari ir mažai energijos 
naudojanti nedidelio atstumo belaidžio ryšio 
technologija. Naudojant šią technologiją galima 
lengvai belaidžiu ryšiu prisijungti prie „iPod“ / 
„iPhone“/ „iPad“ arba kitų „Bluetooth“ įrenginių, 
tokių kaip išmanieji telefonai, planšetiniai 
kompiuteriai arba net nešiojamieji kompiuteriai. 
Todėl per šį garsiakalbį be jokių laidų galite mėgautis 
mėgstama muzika, vaizdo įrašų arba žaidimų garsu.

Mėgaukitės MP3 muzika tiesiogiai
Mėgaukitės MP3 muzika tiesiai iš savo nešiojamųjų 
USB įrenginių

Garso įvestis

Garso įvesties jungtis leidžia tiesiogiai atkurti muziką 
iš nešiojamųjų medijos grotuvų. Be to, kad galite 

mėgautis ypatinga mėgstamos muzikos kokybe savo 
garso sistemoje, garso įvestį naudoti labai patogu, nes 
visa, ko jums reikia, – prijungti nešiojamąjį MP3 
grotuvą prie garso sistemos.

Lengvas NFC siejimas
Susiekite su savuoju NFC įrenginiu vienu palietimu be 
jokio vargo. Šalin sudėtingus belaidžius ausinių 
siejimus. Mūsų naująją NFC technologiją lengva ir 
paprasta naudoti: NFC išmanųjį įrenginį susiesite vos 
vienu palietimu.

HDMI 1080p

HDMI 1080p patobulinimas perteikia krištolo 
skaidrumo vaizdus. Standartinės raiškos filmais 
galima mėgautis ypač aukštos raiškos skiriamąja geba 
- perteikiant daugiau detalių ir tikroviškesnius 
vaizdus. Progresyvus skenavimas (žymimas „p“ - 
„1080p“) pašalina linijas televizoriaus ekrane ir 
užtikrina itin aiškius vaizdus. Be to, HDMI sukuria 
tiesioginę skaitmeninę jungtį, kuri perteikia 
nesuglaudintus skaitmeninius aukštos raiškos vaizdus 
ir skaitmeninius daugiakanalius garsus, nekeičiant jų 
analogiškais ir perteikiant puikią vaizdo ir garso 
kokybę be jokio triukšmo.
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Specifikacijos
Garsas
• Bendra garso galia (RMS): 300 W
• Garsumo gerinimas: „MAX Sound“

Garsiakalbiai
• Pagrindinis garsiakalbis: 2 col. aukštų dažnių 

siųstuvas, dvipusis, Garsiakalbiai su žem. dažnių 
atspindžiu, 5,25 col. žemų dažnių garsiakalbis

• Garsiakalbių skaičius: 2

Garso atkūrimas
• Diskų skaičius: 1
• Įdėjimo būdas: Dėklas
• Atkuriama medija: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
• Diskų atkūrimo režimai: Kartoti/vieną/disko/

programą, Maišyti grojimą, Greitai pirmyn / atgal, 
Kito / ankstesnio takelio paieška, Kartoti grojimą, 
20 programuojamų takelių

• „USB Direct“ režimai: Greitai sukti atgal / į priekį, 
Groti/sustabdyti, Ankstesnis/kitas, Programų 
leidimas, Pakartoti, Groti atsitiktine tvarka, 
Stabdyti

Derintuvas / imtuvas / siųstuvas
• Imtuvo diapazonas: FM stereo
• Automatinis skaitmeninis nustatymas
• Iš anksto nustatytos stotys: 40

Patogumas
• Žadintuvai: CD žadintuvas, Išsijungimo laikmatis, 

radijo žadintuvas, USB žadintuvas
• Laikrodis: Pagrindiniame ekrane
• Ekrano tipas: VFD ekranas

Prijungimo galimybė
• Garso jungtys: RCA AUX įvesties lizdas
• „Bluetooth“ profiliai: A2DP
• Garso įvestis (3,5 mm)
• NFC technologija

Priedai
• Nuotolinis valdymas: 21 mygtukas
• Pridedami priedai: Vartotojo vadovas, Greitos 

pradžios vadovas, Garantijos knygelė

Matmenys
• Rinkinio matmenys (W x H x D): 

467 x 140 x 320 mm
• Garsiakalbių plotis: 205 mm
• Garsiakalbių aukštis: 309 mm
• Garsiakalbių gylis: 145 mm
• Pakuotės matmenys (W x H x D): 

516 x 374 x 370 mm
• Grynas svoris: 7,5 kg

Maitinimas
• Maitinimo šaltinis: 110–240 V

Vaizdo atkūrimas
• Diskų atkūrimo režimai: A–B kartojimas, Disko 

meniu, Atsukimas, Persukimas, Sustabdyti
• Diskų skaičius: 1
• Atkuriama medija: DivX, DVD
•
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