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NTRX500
Entre as melhores máquinas de som

Obcecado pelo som
Deixe-se impressionar pelos graves neste sistema NX Bass equipado com 650 W ideal para qualquer 

festa. Permita que o Auto DJ misture faixas no seu dispositivo USB, transmita músicas de qualquer 

smartphone via Bluetooth® e utilize efeitos de iluminação de 260 K para manter a festa animada.

Concebido para festas
• Luzes LED de 260 K para um óptimo ambiente de festa
• DJ Crossfader para misturar as suas faixas
• Auto-DJ para misturas automáticas de faixas numa unidade USB
• Pegas e rodas para transporte fácil

Concebido para um som potente
• Potência de saída total de 650 W RMS / 8800 W PMPO
• Botão NX Bass para reforço de som instantâneo e efeitos de luz
• Equalizador de 5 bandas proporciona uma experiência musical pessoal

Desfrute da sua música a partir de diferentes fontes
• Transmita música via Bluetooth®
• Desfrute de música MP3 directamente dos seus dispositivos USB portáteis
• Extraia música de CD, rádio e karaoke para um dispositivo USB



 Luzes LED de 260 K

Crie a melhor atmosfera, ambiente e paixão 
para qualquer festa, com milhares de luzes 
coloridas que cintilam, piscam e fluem em 
sincronização com a sua música. Escolha 
facilmente cores de luz que combinam com o 
seu tema, ou escolha simplesmente uma das 
inúmeras predefinições do sistema. Toque no 
botão NX Bass para um espectáculo de luzes 
ainda mais intenso.

DJ Crossfader para misturar

Domine todas as festas! O DJ Crossfader 
permite-lhe misturar as suas faixas favoritas 
entre os canais A e B, para poder mudar 
suavemente entre músicas. Basta seleccionar a 
saída do dispositivo para a mesa A (USB, 
Bluetooth®, CD, entrada de áudio ou 
sintonizador) para iniciar a música e, em 
seguida, seleccione o dispositivo de entrada 
para a mesa B (USB ou entrada de áudio). Para 
mudar de faixa, passe o fader de um lado para 
o outro para uma transição suave que mantém 
a festa animada.

Botão NX Bass

Disponível em toda a gama, o NX Bass 
aumenta temporariamente os graves e a 
intensidade sonora até ao limite. Active o 
botão NX Bass para aumentar 
instantaneamente o som, tornar os efeitos de 
luz frenéticos e sentir os graves potentes dos 
subwoofers a estremecer o seu corpo.

Auto-DJ para misturas automáticas

Pode automatizar as suas músicas com o Auto-
DJ, que mistura automaticamente faixas de 
uma unidade USB ligada. Adicione efeitos de 
som com o prato para DJ. Deite a casa abaixo!

Pegas e rodas

Leve um som intenso para onde este for 
necessário, no andar de cima, no andar de 
baixo, no interior ou no exterior. As soluções 
de áudio NITRO encaixam-se facilmente em 
qualquer casa graças às suas dimensões 
optimizadas e à integração prática de controlos 
sem desarrumações. Ligue-as ao seu televisor 
ou PC para maximizar a sua experiência e 
tornar a música e o som dos filmes mais 
intensos do que nunca. Ou mova-as para o 
exterior utilizando as pegas e as rodas 
incorporadas para transformar estas soluções 
áudio no melhor sistema de som para festas ao 
ar livre.

Transmita música via Bluetooth®

Se tem uma grande colecção de música 
guardada num smartphone, tablet ou 
computador, transmita-a para um sistema 
NITRO utilizando a transmissão digital de 
música sem fios Bluetooth® e obtenha um som 
incrível. Um som potente raramente é tão fácil 
ou tão prático.
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Som
• Potência de Som Total (RMS): 650 W
• Melhoramento do som: NX Bass, Dynamic Bass 

Boost de 3 níveis, controlo de som digital, 4 modos
• Equalizador: 63 Hz, 250 Hz, 1 kHz, 4 kHz, 12 kHz

Altifalantes
• Número de caixas de altifalantes: 1
• Diafr. altifalantes: Woofer de 8", Tweeter de 2"
• Tipos de altifalantes: sistema de altifalantes de 

graves

Reprodução de áudio
• Suporte de reprodução: CD, CD-R, CD-RW, CD 

MP3
• Modos de reprodução de discos: repetir/um/tudo/

programa, repetição/aleatório/programa
• Modos de reprodução de USB Directo: retrocesso 

rápido/avanço rápido, reprodução/pausa, anterior/
seguinte, repetir, aleatório, parar

Gravação áudio
• Suporte multimédia de gravação: Dispositivo USB
• Fontes de gravação USB: CD, sintonizador, AUX, 

entrada de microfone, USB, Bluetooth
• Modos de gravação USB: gravação instantânea, 

faixas programadas, programar um programa de 
rádio, disco único, faixa única

Sintonizador/recepção/transmissão
• Estações pré-sintonizadas: 40
• Bandas do sintonizador: FM, MW
• Antena: Antena FM, antena MW
• Melhoramento do sintonizador: sintonização 

digital automática, procura automática, Instalação 
fácil (Plug & Play)

Auto DJ
• Metal
• Festa

Efeitos para DJ
• Beat Box

• Reverberação
• Yeah
• Scratch

Mistura para DJ
• Fonte A: Entrada áudio, Bluetooth, Disco, 

Sintonizador, USB
• Fonte B: Entrada áudio, USB

Conectividade
• Microfone: Tomadas para microfone duplas 

(6,3 mm)
• USB: USB host duplo
• Entrada áudio: 2 entradas de linha estéreo de 

3,5 mm
• Entrada Aux: 4 RCA, DVD, Jogo, Entrada PC, TV

Funcionalidades
• Número de discos: 1
• Tipo de carregador: ranhura
• Karaoke: Volume MIC
• Efeito de luz: Peace, Passion, Power, Samba, Fiesta, 

Cielo, Custom

Acessórios
• Telecomando: 28 teclas com 2 pilhas AAA
• Cabos/ligação: cabo MP3 Link
• Outros: pilhas para telecomando, Antena FM/MW, 

Manual de início rápido
• Manual do utilizador: Português (Brasil), Espanhol
• Garantia: Folheto de garantia mundial

Dimensões
• Peso bruto: 30,7 kg
• Largura da unidade principal: 390 mm
• Altura da unidade principal: 1135 mm
• Profundidade da unidade principal: 396,5 mm
• Profundidade da embalagem: 486 mm
• Altura da embalagem: 1252 mm
• Largura da embalagem: 566 mm

Alimentação
• Alimentação: 100 - 240 V, CA, 50/60 Hz
•
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* Evite a utilização prolongada do aparelho a um volume superior a 85 
dB, pois pode prejudicar a audição.
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