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NTRX100
Истинска машина за парти

Завладяващ звук
Дайте начало на съвършеното парти сега. С двойните въртящи се дискове на Philips NTRX100 

можете да възпроизвеждате и зареждате два смартфона, да миксирате и съчетавате от 

библиотеките на устройствата. Безжично поточно извличане на музика чрез Bluetooth 

благодарение на сдвояване с едно докосване чрез NFC.

Наслаждавайте се на любимата си музика от много източници
• Двойният Bluetooth позволява поточното извличане на музика от 2 смартфона
• Две въртящи се поставки за слушане и зареждане на вашите смартфони
• Двоен USB за лесно възпроизвеждане на MP3 музика
• Двоен аудио вход за лесно възпроизвеждане на музика в MP3 формат

Обогатете своето звуково изживяване
• Бутон NX бас за незабавно усилване на басите и светлинни ефекти
• Управление на цифров звук за оптимизирани настройки за стил музика
• Обща изходна мощност 380 W RMS

Обогатете музиката от вашата машина за парти
• Лесно съчетаване с всякакви машини за парти от Philips
• Гъвкаво разполагане навсякъде у дома
• Динамични светлини, за да се потопите в ритъма



 Динамични светлини

Потопете се в зашеметяващия ритъм на музиката. 
Красивите светлини примигват в такт с песните за 
повече забавление и настроение. А ако не искате 
светлини, просто изключете функцията. Внесете 
очарование и тръпка във вашето денс парти, 
тържество или специално събитие с тези 
сензационни динамични светлини.

Лесно разполагане
Лесно съчетаване с всякакви машини за парти от 
Philips

Управление на цифров звук

Управлението на цифров звук ви дава 
възможност да избирате измежду предварително 
зададени режими - Джаз, Рок, Поп или Класика, 
които управляват честотните ленти на звука за 
оптимизиране на определени музикални стилове. 
Всеки режим използва технология на графичен 

еквалайзер за автоматично регулиране на баланса 
на звука и подчертаване на най-важните звукови 
честоти в избрания от вас стил музика. При 
всички случаи управлението на цифров звук ви 
позволява да извлечете максимума от вашата 
музика чрез фино регулиране на баланса на звука, 
за да съответства на типа музика, който слушате.

Двоен Bluetooth

Двойният Bluetooth позволява поточното 
извличане на музика от 2 смартфона

Бутон NX бас

Наличен в цялата гама, NX бас временно усилва 
екстремно басите и силата на звука. Натиснете 
бутона NX бас, за да раздвижите звука, да 
накарате светлинните ефекти да полудеят и да 
усетите как завладяващите баси от събуфърите 
разтрисат костите ви.
NTRX100/12

Спецификации
Аудио възпроизвеждане
• Носители за възпроизвеждане: USB флаш 
устройство, Аудио вход, Bluetooth

• Режими на възпроизвеждане през USB Direct: 
бързо назад/бързо напред, възпроизвеждане/
пауза, предишна/следваща песен, програмирано 
възпроизвеждане, повторение, разбъркване, 
стоп

Високоговорители
• Брой тонколони: 2
• Мембрани на високоговорителите: 2" 
високоговорител за високи честоти, 5,25" 
високоговорител за ниски честоти

• Подобрен високоговорител: 2-пътен
• Тип високоговорители: система басрефлексни 
високоговорители

Звук
• Обща звукова мощност (RMS): 380 W
• Подобрение на звука: управление на цифров 
звук в 4 режима, 3 нива динамично усилване на 
басите, NX бас

Тунер / Приемане / Предаване
• Антена: FM антена
• Предварително настроени станции: 20
• Обхвати на тунера: FM
• Подобрения в тунера: автоматична цифрова 
настройка, автоматично сканиране, Лесно 
инсталиране (plug & play)

Възможности за свързване
• Слушалка: 3,5 мм
• Микрофон: две гнезда за микрофон
• USB: USB хост
• MP3 Link: 3,5 мм стерео вход

Комфорт
• Караоке: Сила на звука за вход MIC, управление 
на "ехо" ефект

• Тип на дисплея: LCD дисплей, VFD дисплей

Аксесоари
• Дистанционно управление: 13-бутонно
• Ръководство за потребителя: Испански
• Кабели/свързване: захранващ кабел
• Други: Ръководство за бърз старт, батерии за 
дистанционното, FM антена

• Гаранция: Международна гаранционна карта

Размери
• Височина на опаковката: 442 мм
• Ширина на опаковката: 780 мм
• Дълбочина на опаковката: 430 мм
• Размери на изделието (ШxДxВ): 704 x 364 x 385 
мм

Захранване
• Електрозахранване: променлив ток 100 - 240 V, 

50/60 Hz
•

* Избягвайте прекомерната употреба на комплекта при сила на 
звука над 85 децибела, тъй като това може да увреди слуха ви.
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