
 

 

Philips
Mini Hi-Fi rendszer

380 W

NTRX100
Az ideális zenei rendszer bulikhoz

A hangzás bűvöletében
A Philips NTRX100 kettős forgatható dokkolójával egyszerre két okostelefont is tölthet, és lejátszhatja 

a rajtuk található tartalmat, felváltva és keverve hallgatva a két készülék mappáiban található 

zeneszámokat. Az egyérintéses NFC technológiának köszönhetően vezeték nélküli Bluetooth 

kapcsolaton keresztül is hallgathat zenét.

Élvezze a több forrásból érkező zenét
• A kettős Bluetooth kapcsolatnak köszönhetően 2 okostelefonról is továbbíthat zenét 

folyamatos átvitellel
• Kettős forgatható dokkoló okostelefonok lejátszásához és töltéséhez
• Kettős USB port az MP3 zene egyszerű lejátszásához
• Kettős audiobemenet az egyszerű MP3 lejátszáshoz

Tegye gazdagabbá a hangélményt
• NX Bass gomb a még ütősebb hangzásért és a sokoldalú effektekért
• Digitális hangszabályzás optimális zenei stílusbeállításhoz
• 380 W RMS kimeneti összteljesítmény

Tágítsa a zene hatását az összejöveteleken
• A Philips zenedobozok egyszerűen beállíthatók
• Rugalmasan elhelyezhető a ház bármely pontján
• Dinamikus fényhatások - tartsa a ritmust!



 Dinamikus fényhatások

Igazítsa tánclépéseit a zene ritmusához! Látványos 
fények gyúlnak fel a zene ritmusára, mozgalmasabbá 
téve a zenehallgatást. Ha megunta a fényhatásokat, 
egyszerűen kapcsolja ki a funkciót. Pörgesse fel a 
bulikat, pezsdítse fel az ünnepléseket a szenzációs 
dinamikus fényhatásokkal!

Egyszerű beállítás
A Philips zenedobozok egyszerűen beállíthatók

Digitális hangzásszabályzás

A digitális hangzásszabályzás lehetővé teszi, hogy az 
előre beállított Jazz, Rock, Pop és Classic beállítás 
kiválasztásával optimalizálja a különböző zenei 
műfajok frekvenciatartományait. Az egyes 
üzemmódok grafikus hangszínszabályozás 
segítségével automatikusan módosítják a 

hangkiegyenlítést, és erősítik az adott zenei stílusban 
leggyakoribb hangfrekvenciákat. A digitális 
hangzásszabályozás pontosan az éppen játszott zene 
típusához igazítja a kiegyenlítést, így a lehető 
legtöbbet hozhatja ki a zenéből.

Kettős Bluetooth kapcsolat

A kettős Bluetooth kapcsolatnak köszönhetően 2 
okostelefonról is továbbíthat zenét folyamatos 
átvitellel

NX Bass gomb

Az NX Bass gombbal a végletekig fokozhatja a 
basszust és hangerőt. Az NX Bass gomb 
megnyomásával feldobhatja a hangzást, felpörgetheti 
a fényeffekteket, és átélheti, milyen az, amikor a 
mélysugárzókból áradó lehengerlő basszus a csontja 
velejéig megremegteti.
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Műszaki adatok
Audiolejátszás
• Adathordozók lejátszása: USB flash meghajtó, 

Audio-in bemenet, Bluetooth
• USB Direct lejátszási módok: gyorskeresés előre/

visszafelé, lejátszás/szünet, előző/következő, 
programozott lejátszás, ismétlés, véletlenszerű 
lejátszás, leállítás

Hangszórók
• Hangdobozok száma: 2
• Hangszórók: 2"-es magashangszóró, 5,25"-es 

mélynyomó
• Továbbfejlesztett hangszórók: 2-utas
• Hangszórótípusok: bass reflex hangszórórendszer

Hang
• Teljes hangteljesítmény (RMS): 380 W
• Hangkiemelés: Digitális hangzásszabályzás, 4 

üzemmód, Dinamikus basszuskiemelés 3 lépésben, 
NX Bass

Hangolóegység/Vétel/Adás
• Antenna: FM antenna
• Programozott állomások: 20
• Hangolási sávok: FM
• Hangolás finomítása: automatikus digitális hangolás, 

automatikus pásztázás, Könnyű beállítás (Plug & 
Play)

Csatlakoztathatóság
• Fejhallgató: 3,5 mm-es
• Mikrofon: kettős mikrofonaljzat
• USB-vel: USB-gazdaport
• MP3 Link: 3,5 mm-es sztereó vonalbemenet

Kényelem
• Karaoke: Mikrofon hangereje, visszhang-

szabályozás
• Kijelző típusa: LCD kijelző, VFD-kijelző

Tartozékok
• Távvezérlő: 13 gomb
• Felhasználói kézikönyv: angol
• Vezetékek/csatlakozás: Hálózati tápkábel
• Egyéb: Gyors üzembe helyezési útmutató, elemek 

a távvezérlőhöz, FM antenna
• Garancia: A világ minden részére kiterjedő 

garanciafüzet

Méretek
• Csomag magassága: 442 mm
• Csomag szélessége: 780 mm
• Csomag mélysége: 430 mm
• Termék méretei (sz x mé x ma): 704 x 364 x 385 

mm

Tápellátás
• Tápegység: 100 - 240 V AC, 50/60 Hz
•

* A 85 decibelnél nagyobb hangerőn, huzamosabb ideig történő 
használat halláskárosodást okozhat.
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