
 

 

Philips
Hi-Fi minisystém

380 W

NTRX100
Ideální zařízení pro párty

Posedlost zvukem
Rozjeďte tu největší párty. Díky dvěma rotačním diskům zařízení Philips NTRX100 
můžete přehrávat a nabíjet dva chytré telefony, mixovat a ladit hudbu z knihoven zařízení. 
Bezdrátové streamování hudby přes Bluetooth díky jednodotykovému párování NFC.

Užijte si hudbu z různých zdrojů
• Dvojitý Bluetooth umožňuje streamování hudby z 2 chytrých telefonů
• Dvojitý rotační dok pro přehrávání a nabíjení chytrých telefonů
• Dvojité USB pro snadné přehrávání skladeb MP3
• Dvojitý Audio-in pro jednoduché přehrávání skladeb MP3

Obohaťte svůj zvukový zážitek
• Tlačítko basů NX pro okamžité zlepšení zvuku a světelných efektů
• Optimalizované nastavení pro různé styly hudby Digital Sound Control
• Celkový výstupní výkon 380 W RMS

Rozšiřte sbírku hudbu na ideálním zařízení pro párty
• Jednoduché uspořádání s libovolným zařízením pro párty společnosti Philips
• Flexibilní umístění v domě a jeho okolí
• Tančete v rytmu s barevnou hudbou



 Barevná hudba

Dělejte kroky včas podle úžasného rytmu hudby. 
Skvělá světla blikají do rytmu písní a přidávají 
melodiím na zábavě a vzrušení. Nechcete-li mít světla 
zapnutá, stačí jednoduše tuto funkci vypnout. 
Dodejte touto senzační barevnou hudbou lesk a 
šťávu tanečním večírkům, žhavým oslavám a skvělým 
akcím.

Jednoduché uspořádání
Jednoduché uspořádání s libovolným zařízením pro 
párty společnosti Philips

Digital Sound Control

Digitální nastavení zvuku DSC nabízí výběr nastavení 
zvuku Jazz, Rock, Pop a Classic, které můžete použít 
pro optimalizaci frekvenčního rozsahu různých 
hudebních stylů. Jednotlivé režimy používají 

technologii grafického ekvalizéru k automatickému 
nastavení zvuku tak, aby byly posíleny nejdůležitější 
frekvence zvuku ve zvoleném hudebním stylu. 
Digitální nastavení zvuku DSC vám umožňuje 
dosáhnout co nejlepší reprodukce hudby pomocí 
přesného nastavení zvukových pásem, aby 
odpovídaly typu přehrávané hudby.

Dvojitý Bluetooth

Dvojitý Bluetooth umožňuje streamování hudby 
z 2 chytrých telefonů

Tlačítko basů NX

Tlačítko NX je dostupné v celé řadě výrobků, 
dočasně zesiluje basy a hlasitost do extrému. 
Stiskněte tlačítko basů NX a okamžitě vylepšete 
zvuk, rozjeďte světelné efekty a nechte si protřást 
kosti pořádnými basy ze subwooferů.
NTRX100/12

Specifikace
Přehrávání zvuku
• Média pro přehrávání: Jednotka Flash USB, Audio-

in, Bluetooth
• Režimy přehrávání připojení USB Direct: rychle 

zpět/vpřed, přehrávání/pauza, předchozí/další, 
přehrávání programu, opakování, Náhodné 
přehrávání, Funkce stop

Reproduktory
• Počet reproduktorů: 2
• Vinutí reproduktoru: 2" výškový reproduktor, 

5,25" basový reproduktor
• Vylepšení reproduktoru: Dvousměrný
• Typy reproduktorů: reproduktory s konstrukcí 

Bass Reflex

Zvuk
• Celkový zvukový výkon (RMS): 380 W
• Vylepšení zvuku: 4 režimy nastavení zvuku DSC, 

Tři úrovně nastavení DBB, Bas NX

Tuner/příjem/vysílání
• Anténa: Anténa FM
• Předvolby stanic: 20
• Pásma tuneru: FM
• Vylepšení tuneru: automatické digitální ladění, 

automatické prohledávání, Snadná instalace (Plug & 
Play)

Možnosti připojení
• Sluchátka: 3,5 mm
• Mikrofon: dva konektory mikrofonu
• USB: Port USB
• Připojení MP3 Link: Stereofonní linkový vstup 

3,5 mm

Pohodlí
• Karaoke: Hlasitost mikrofonu, potlačení ozvěny
• Typ obrazovky: Displej LCD, Displej VFD

Příslušenství
• Dálkový ovladač: 13klávesový
• Uživatelská příručka: Čeština
• Kabely/konektory: napájecí kabel
• Jiné: Stručný návod k rychlému použití, baterie pro 

dálkový ovladač, Anténa FM
• Záruka: Brožura o celosvětové záruce

Rozměry
• Výška balení: 442 mm
• Šířka balení: 780 mm
• Hloubka balení: 430 mm
• Rozměry výrobku (Š x H x V): 

704 x 364 x 385 mm

Spotřeba
• Napájení: 100–240 V stř., 50/60 Hz
•

* Vyvarujte se nadměrného používání přístroje s hlasitostí vyšší než 85 
decibelů, mohlo by dojít k poškození sluchu.
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