
 

 

Philips
Minisistem Hi-Fi

380 W

NTRX100
Sistemul ideal pentru petreceri

Obsedat de sunet
Organizează petrecerea absolută. Cu discurile rotative duale ale Philips NTRX100, poţi 
reda şi încărca două smartphone-uri şi poţi mixa din bibliotecile dispozitivelor. Transferă 
muzică wireless prin Bluetooth, graţie sincronizării One-Touch NFC.

Savuraţi muzica din diverse surse
• Bluetooth dublu permite transferul de muzică de pe 2 smartphone-uri
• Staţie de andocare rotativă dublă pentru redarea și încărcarea smartphone-urilor
• USB dublu pentru o redarea facilă a pieselor MP3
• Intrare audio dublă pentru redare facilă a pieselor MP3

Pentru o experienţă audio mai bogată
• Buton pentru bas NX pentru amplificarea instantanee a sunetului și efecte de lumină
• Oferă setări optimizate, în funcţie de stilul de muzică
• Putere totală de ieșire 380 W RMS

Îmbogăţiţi muzica sistemului dvs. pentru petreceri
• Configurare simplă cu orice sistem Philips pentru petreceri
• Poziţionare flexibilă oriunde în casă
• Iluminare dinamică pentru a dansa pe ritm



 Iluminare dinamică

Călătoriţi în timp pe ritmul ameţitor al muzicii. 
Super-lumini care pâlpâie în ritmul muzicii, aducând 
un plus de savoare cântecelor. Când nu doriţi 
aprinderea luminilor, puteţi dezactiva, pur și simplu, 
această opţiune. Adăugaţi un plus de strălucire și 
pasiune petrecerilor, aniversărilor fierbinţi și 
evenimentelor deosebite cu aceste lumini dinamice 
senzaţionale.

Configurare simplă
Configurare simplă cu orice sistem Philips pentru 
petreceri

Digital Sound Control

Digital Sound Control vă oferă posibilitatea de a 
preseta modurile Jazz, Rock, Pop sau Clasic pentru 
optimizarea intervalelor de frecvenţe pentru diferite 

stiluri muzicale. Fiecare mod folosește o tehnologie 
de egalizare pentru reglarea automată a balansului și 
amplificarea celor mai importante frecvenţe pentru 
respectivul stil de muzică. Nu în ultimul rând, Digital 
Sound Control vă permite să vă bucuraţi din plin de 
muzica preferată, reglând balansul în funcţie de stilul 
de muzică ascultat.

Bluetooth dublu

Bluetooth dublu permite transferul de muzică de pe 
2 smartphone-uri

Buton pentru bas NX

Disponibil în toată gama, basul NX amplifică basul 
temporar și sporește sonorul la maximum. Apăsaţi 
butonul pentru bas NX pentru a amplifica sunetul 
instantaneu, pentru a răspândi efectele de lumină și 
pentru a simţi basul din subwoofere până la oase.
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Specificaţii
Redare audio
• Medii de redare: Unitate flash USB, Intrare audio, 

Bluetooth
• Moduri de redare USB Direct: derulare rapidă 

înapoi/derulare rapidă înainte, redare/pauză, 
anterior/următor, redare program, repetare, 
aleator, Stop

Difuzoare
• Număr de boxe: 2
• Drivere boxe: Tweeter de 2", Woofer de 5,25"
• Caracteristici superioare boxe: Cu 2 direcţii
• Tipuri boxe: Sistem de boxe Bass Reflex

Sunet
• Putere totală sunet (RMS): 380 W
• Caracteristici superioare sunet: 4 moduri Digital 

Sound Control, Dynamic Bass Boost cu 3 trepte, 
Bas NX

Tuner/Recepţie/Transmisie
• Antenă: Antenă FM
• Presetări de posturi: 20
• Benzi pentru tuner: FM
• Îmbunătăţire reglaj: reglare automată digitală, 

scanare automată, Instalare facilă (plug & play)

Conectivitate
• Căști: 3,5 mm
• Microfon: două mufe de microfon
• USB: Port USB
• Legătură MP3: Intrare cu jack stereo de 3,5 mm

Confort
• Karaoke: Volum microfon, control pentru ecou
• Tip ecran: Afișaj LCD, Afișaj VFD

Accesorii
• Telecomandă: 13 taste
• Manual de utilizare: Română
• Cabluri/conexiune: cablu de alimentare
• Altele: Ghid de iniţiere rapidă, baterii pentru 

telecomandă, Antenă FM
• Garanţie: Certificat de garanţie în întreaga lume

Dimensiuni
• Înălţime ambalaj: 442 mm
• Lăţime ambalaj: 780 mm
• Adâncime ambalaj: 430 mm
• Dimensiuni produs (lxAxÎ): 704 x 364 x 385 mm

Alimentare
• Sursă de alimentare: 100 - 240 V CA, 50/60 Hz
•

* Evitaţi utilizarea aparatului la un volum de peste 85 dB, deoarece vă 
poate afecta auzul.
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