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NTRX500
Najlepsze zestawy muzyczne

Fascynacja Dźwiękiem
Daj się porwać basom emitowanym przez ten wyposażony w funkcję NX Bass zestaw o mocy 650 W, 

który sprawdzi się doskonale na każdej imprezie. Funkcja Auto DJ pozwala miksować ścieżki z 

urządzenia USB, przesyłać strumieniowo utwory ze smartfona przez Bluetooth® i korzystać z efektów 

świetlnych generowanych przez 260 tysięcy diod, a tym samym rozkręcić każdą imprezę.

Sprzęt opracowany z myślą o imprezach
• 260 tysięcy diod LED, które stworzą słuszny klimat
• DJ Crossfader zmiksuje twoje utwory
• Auto-DJ automatycznie miksuje ścieżki na napędach USB
• Uchwyty i kółka ułatwiające transport

Rozwiązanie, które zapewnia potężny dźwięk
• Całkowita moc wyjściowa 650 W RMS / 8800 W PMPO
• Przycisk NX Bass umożliwia natychmiastowe podbicie tonów niskich i uruchomienie efektów 
świetlnych

• Pięciozakresowy korektor umożliwia spersonalizowanie odtwarzanej muzyki

Korzystaj z wielu źródeł muzyki
• Strumieniowe przesyłanie muzyki przez Bluetooth®
• Możliwość bezpośredniego odtwarzania muzyki MP3 z przenośnych urządzeń USB
• Zgrywanie muzyki z płyt CD, radia i karaoke na urządzenie USB



 260 tysięcy diod LED

Wzbogać każdą imprezę niepowtarzalną 
atmosferą i pasją, wykorzystując tysiące 
kolorowych świateł migających i pulsujących w 
rytmie odgrywanej muzyki. Możesz z łatwością 
dobrać własną paletę kolorów do klimatu lub 
wybrać jedno z wielu ustawień wstępnych 
zapisanych w urządzeniu. Jeśli chcesz, aby 
pokaz świateł stał się bardziej intensywny, 
wystarczy przełączyć przycisk NX Bass.

Funkcja DJ Crossfader do miksowania

Bądź mistrzem każdej imprezy! Funkcja DJ 
crossfader pozwala mieszać dwa kanały – A i B 
– umożliwiając płynne przechodzenie między 
poszczególnymi utworami. Wystarczy wybrać 
sygnały wejściowe kanału A (USB, Bluetooth®, 
CD, wejście audio lub tuner) i rozpocząć 
odtwarzanie muzyki, a następnie wybrać 
urządzenie wejściowe kanału B (USB lub 
wejście audio). Aby zmienić ścieżki, przesuń 
suwak fadera z jednej strony na drugą. W ten 
sposób uzyskasz płynne przejście i utrzymasz 
imprezę na poziomie.

Przycisk NX Bass

Funkcja NX Bass tymczasowo podbija tony 
niskie oraz zwiększa głośność muzyki w całym 
paśmie. Jedno wciśnięcie przycisku pozwoli Ci 
natychmiast poczuć na własnej skórze potężne 
basy, wzbogacone o nieprzeciętną moc 
Twojego urządzenia i emitowane efekty 
świetlne.

Funkcja Auto-DJ umożliwiająca 
automatyczne miksowanie

Dzięki funkcji Auto-DJ, która automatycznie 
miesza ścieżki zapisane na podłączonym 
napędzie USB, muzyka będzie grać sama – a ty 
możesz po prostu dodawać efekty dźwiękowe 
za pomocą wbudowanego pokrętła DJ. Niech 
impreza trwa!

Uchwyty i kółka

Teraz możesz zapewnić słuszne brzmienie 
wszędzie, gdzie jest potrzebne – na piętrze, na 
parterze, we wnętrzu i na zewnątrz. Dzięki 
niewielkim rozmiarom oraz zintegrowanym i 
przemyślanym elementom sterowania zestawy 
dźwiękowe NITRO dopasują się do każdego 
domu. Połącz je z telewizorem lub 
komputerem, aby muzyka i filmy brzmiały lepiej 
niż kiedykolwiek. Możesz także przenieść 
zestaw na zewnątrz korzystając z 
wbudowanych uchwytów i kółek, zyskując 
niedoścignione rozwiązanie do imprez 
plenerowych.

Strumieniowe przesyłanie muzyki przez 
Bluetooth®

Jeśli posiadasz dużą kolekcję muzyki na 
smartfonie, tablecie lub komputerze, możesz 
przesyłać ją bezprzewodowo do systemu 
NITRO za pomocą funkcji strumieniowania 
przez Bluetooth® i sprawić, że będzie brzmiała 
niesamowicie. Rzadko tak potężny dźwięk jest 
tak łatwy i wygodny w obsłudze.
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Dźwięk
• Całkowita moc dźwięku (RMS): 650 W
• Korekcja dźwięku: NX Bass, 3-stop. dynamiczne 

wzmocnienie basów, 4 tryby cyfrowej korekcji 
dźwięku

• Korektor: 63Hz, 250Hz, 1kHz, 4kHz, 12kHz

Głośniki
• Liczba głośników: 1
• Przetworniki głośn.: Głośnik niskotonowy 8", 

Wysokotonowy 2 cale
• Typy głośników: zestaw głośnikowy z systemem 

Bass Reflex

Odtwarzanie dźwięku
• Odtwarzane nośniki: CD, CD-R, CD-RW, MP3-

CD
• Tryby odtwarzania płyt: odtwarzanie wielokrotne/
ścieżki/wszystkich/zaprogramowane, odtwarzanie 
wielokrotne/losowe/zaprogramowane

• Tryby odtwarzania przez bezpośrednie połączenie 
USB: szybkie przewijanie do tyłu/do przodu, 
odtwarzanie/wstrzymywanie, poprzedni/następny, 
odtwarzanie wielokrotne, losowa kolejność 
odtwarzania, zatrzymywanie

Nagrywanie dźwięku
• Nośnik nagrywania: Urządzenie USB
• Źródła nagrywania przez złącze USB: CD, tuner, 

AUX, gniazdo mikrofonu, USB, Bluetooth
• Tryby nagrywania przez złącze USB: 

natychmiastowe nagrywanie, zaprogramowane 
utwory, harmonogram programów radiowych, 
pojedyncza płyta, pojedynczy utwór

Tuner/Odbiór/Transmisja
• Pamięć stacji: 40
• Pasma tunera: FM, MW
• Antena: Antena FM, antena MW
• Funkcje i cechy dotyczące tunera: automatyczne 

dostrajanie cyfrowe, automatyczne skanowanie, 
Łatwa konfiguracja (Plug & Play)

Auto DJ
• Metal
• Impreza

DJ Effect
• Beat Box
• Echo
• Yeah
• Scratch

DJ Mix
• Źródło A: Wejście audio, Bluetooth, Płyta, Tuner, 

USB
• Źródło B: Wejście audio, USB

Możliwości połączeń
• Mikrofon: Dwa gniazda mikrofonowe (6,3 mm)
• USB: Dwa hosty USB
• Wejście audio: Dwa gniazda line in stereo 3,5 mm
• Wejście AUX: 4 x RCA, DVD, Gra, Wejście PC, 

Telewizory

Udogodnienia
• Liczba dysków: 1
• Sposób ładowania: gniazdo
• Karaoke: Głośność mikrofonu
• Efekt świetlny: Peace, Passion, Power, Samba, 

Fiesta, Cielo, Własne

Akcesoria
• Pilot zdalnego sterowania: 28-przyciskowy z 2 

bateriami AAA
• Przewody/podłączenie: Przewód do złącza MP3 

Link
• Inne: baterie do pilota zdalnego sterowania, 

Antena zakresu UKF/FM, Skrócona instrukcja 
obsługi

• Instrukcja obsługi: portugalski (B), hiszpański
• Gwarancja: Broszura ogólnoświatowej gwarancji

Wymiary
• Waga brutto: 30,7 kg
• Szerokość jednostki centralnej: 390 mm
• Wysokość jednostki centralnej: 1135 mm
• Głębokość jednostki centralnej: 396,5 mm
• Głębokość opakowania: 486 mm
• Wysokość opakowania: 1252 mm
• Szerokość opakowania: 566 mm

Moc
• Źródło zasilania: 100–240 V AC, 50/60 Hz
•
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* Należy unikać długotrwałego korzystania z urządzenia z głośnością 
ustawioną powyżej 85 decybeli, gdyż grozi to uszkodzeniem słuchu.
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