
 

 

Philips
Mini Hi-Fi sistēma

380 W

NTRX100
Ideāla viesību mūzikas sistēma

Pārņemti ar skaņu
Sāciet ballīti pilnā skaļumā ar Philips NTRX100 dubultajiem diskiem - varat atskaņot un uzlādēt 
divus viedtālruņus, miksēt un meklēt atbilstības ierīču bibliotēkās. Straumējiet mūziku bezvadu 
tīklā, izmantojot Bluetooth, pateicoties One-Touch NFC savienošanai pārī.

Izbaudiet mūziku no vairākiem avotiem
• Dubults Bluetooth savienojums mūzikas straumēšanai no 2 viedtālruņiem
• Dubulta pagriežama dokstacija viedtālruņu atskaņošanai un lādēšanai
• Dubults USB vienkāršai MP3 mūzikas atskaņošanai
• Dubulta audio ieeja vienkāršai MP3 mūzikas atskaņošanai

Bagātiniet savu skaņas klausīšanās pieredzi
• NX basa poga tūlītējai skaņas palielināšanai un gaismas efektiem
• Digitālā skaņas kontrole optimizētiem mūzikas stilu iestatījumiem
• 380 W RMS kopējā izvades jauda

Papildiniet savu viesību mūziku
• Vienkārša iestatīšana jebkurā Philips viesību mūzikas sistēmā
• Pielāgojams izvietojums visā mājā
• Dinamisks apgaismojums mūzikas ritmā



 Dinamisks apgaismojums

Ļaujieties mūzikas spilgtajiem ritmiem. Satriecoši 
gaismas efekti mirgo dziesmu ritmā, radot papildu 
jautrību. Ja nevēlaties šo apgaismojumu, varat 
vienkārši izslēgt funkciju. Pievienojiet papildu 
spožumu un asumu deju ballītēm, svinībām un 
stilīgiem pasākumiem ar šo satriecošo dinamisko 
apgaismojumu.

Vienkārša iestatīšana
Vienkārša iestatīšana jebkurā Philips viesību mūzikas 
sistēmā

Digitālā skaņas kontrole

Digitālā skaņas kontrole piedāvā iepriekš iestatītu 
džeza, roka, popmūzikas vai klasiskās mūzikas 
kontroles izvēli, ko varat izmantot, lai optimizētu 
frekvenču diapazonu dažādu stilu mūzikai. Katrs 
režīms lieto grafisku stabilizēšanas tehnoloģiju, lai 

automātiski noregulētu skaņas līdzsvaru un 
pastiprinātu būtiskākās skaņu frekvences izvēlētajā 
mūzikas stilā. Visbeidzot, digitālā skaņas kontrole 
atvieglo maksimāla baudījuma saņemšanu no mūzikas 
klausīšanās, precīzi noregulējot skaņu līdzsvaru 
atbilstoši atskaņojamās mūzikas veidam.

Dubults Bluetooth savienojums

Dubults Bluetooth savienojums mūzikas 
straumēšanai no 2 viedtālruņiem

NX basa poga

Pieejams visā skaņu diapazonā, NX bass īslaicīgi 
palielina zemo frekvenču skanējumu un skaļumu līdz 
maksimālam līmenim. Nospiediet NX basa pogu, lai 
nekavējoties ieslēgtu maksimālu skaņas līmeni un 
gaismas efektus, kā sajustu basa skaļruņu vibrācijas 
plūstam cauri saviem kauliem.
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Specifikācijas
Audio atskaņošana
• Atskaņošanas datu nesēji: USB zibatmiņas disks, 

Audio ieeja, Bluetooth
• USB atskaņošanas režīmi: ātri attīt/ātri tīt uz 

priekšu, atskaņot/pauzēt, iepriekšējais/nākamais, 
programmas atskaņošana, atkārtot, atskaņot jauktā 
secībā, apturēt

Skaļruņi
• Skaļruņu kārbu skaits: 2
• Skaļruņu draiveri: 2" augstfrekvenču skaļrunis, 

5,25" zemfrekvenču skaļrunis
• Skaļruņa pastiprinājums: Divvirzienu
• Skaļruņu tipi: Zemfrekvences skaņu atstarojoša 

skaļruņu sistēma

Skaņa
• Kopējā skaņas jauda (RMS): 380 W
• Skaņas pastiprinājums: digitālās skaņas kontroles 4 

režīmi, Dinamiskā zemfrekvences skaņas 
pastiprinājuma 3 pakāpes, NX bass

Uztvērējs/uztveršana/pārraide
• Antena: FM antena
• Iepriekš iestatītas stacijas: 20
• Uztvērēja joslas: FM
• Uztvērēja pastiprināšana: automātiska digitālā 

regulēšana, automātiska skenēšana, Vienkārša 
iestatīšana (gatavs lietošanai)

Savienojamība
• Austiņas: 3,5 mm
• Mikrofons: divas mikrofona ligzdas
• USB: USB resurss
• MP3 saite: 3,5 mm stereo ieeja

Lietošanas komforts
• Karaoke: Mikrofona skaļums, atbalss kontrole
• Displeja tips: LCD displejs, VFD displejs

Piederumi
• Tālvadības pults: 13 taustiņi
• Lietotāja rokasgrāmata: Latviešu
• Kabeļi/savienojums: strāvas vads
• Citi: Īsa lietošanas pamācība, tālvadības pults 

baterijas, FM antena
• Garantija: Vispasaules garantijas buklets

Izmēri
• Iesaiņojuma augstums: 442 mm
• Iesaiņojuma platums: 780 mm
• Iesaiņojuma dziļums: 430 mm
• Izstrādājuma izmēri (P x A x G): 704 x 364 x 

385 mm

Strāvas padeve
• Barošanas avots: 100 – 240 V AC, 50/60 Hz
•

* Izvairieties no plašas komplekta lietošanas skaļumā, kas pārsniedz 85 
decibelus, jo tas var sabojāt dzirdi.
Izlaides datums  
2015-12-02

Versija: 1.1.7

12 NC: 8670 001 10055
EAN: 08 71258 17046 12

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Visas tiesības patur autors.

Specifikācijas var tikt mainītas bez paziņojuma. Preču 
zīmes ir Koninklijke Philips N.V. vai to attiecīgu īpašnieku 
īpašums.

www.philips.com

Izceltie produkti
Mini Hi-Fi sistēma
380 W

http://www.philips.com

