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650 W
Bluetooth

NTRX500
Profesionálne zvukové zariadenia

Posadnutí zvukom
Nechajte sa prevalcovať basmi z tohto systému ideálneho na večierky s výkonom 650 W vybaveným 

funkciu NX bass. Dovoľte funkcii Auto DJ mixovať skladby na zariadení USB, streamujte hudbu 

z ľubovoľného smartfónu pomocou technológie Bluetooth® a rozvírte večierok vďaka svetelným 

efektom 260 K.

Navrhnutý na večierky
• Svetlá LED 260 K pre skvelú párty atmosféru
• DJ Crossfader na mixovanie skladieb
• Auto-DJ na automatické mixovanie skladieb na jednotke USB
• Rukoväte a kolieska na jednoduchý transport

Zostrojený na výkonný zvuk
• Celkový výstupný výkon 650 W RMS/8800 W PMPO
• Tlačidlo NX bass na okamžité zosilnenie basov a svetelné efekty
• 5-pásmový ekvalizér poskytuje osobnú skúsenosť z hudby

Vychutnajte si hudbu z viacerých zdrojov
• Streamujte hudbu cez Bluetooth®
• Vychutnajte si hudbu vo formáte MP3 priamo z prenosných USB zariadení
• Kopírujte a konvertujte hudbu z diskov CD, rádia a systému karaoke na zariadenie USB



 Svetlá LED 260 K

Na akúkoľvek párty vneste dokonalú 
atmosféru, náladu a vášeň pomocou tisícov 
farebných svetiel, ktoré blikajú, blýskajú sa 
a žijú v rytme vašej hudby. Jednoducho si 
vyberte farby vhodné pre svoj motív alebo len 
vyberte jednu z mnohých predvolieb systému. 
Šťuknite tlačidlom NX bass a svetelná šou 
bude ešte intenzívnejšia.

DJ Crossfader na mixovanie

Buďte kráľom každej párty! Zariadenie DJ 
Crossfader umožňuje mixovať vaša obľúbené 
skladby medzi kanálmi A a B, takže môžete 
piesne spájať bez prerušení. Jednoducho 
vyberte výstup prehrávača A (USB, 
Bluetooth®, CD, zvukový vstup alebo tuner) a 
spustite hudbu. Potom vyberte vstupné 
zariadenie pre prehrávač B (USB alebo zvukový 
vstup). Skladby zmeníte, keď potiahnete 
prelínač z jednej strany na druhú. Hladká 
zmena nedopustí prerušenie párty.

Tlačidlo NX bass

Funkcia NX bass, ktorá je súčasťou všetkých 
zariadení v tomto rade, dočasne zosilní basy a 
hlasitosť na extrémnu úroveň. Stlačte tlačidlo 
NX bass a okamžite oživte svoj zvuk, aktivujte 
šialené svetelné efekty a pocíťte masívne basy 
zo subwooferov priamo vo vašich kostiach.

Auto-DJ na automatické mixovanie

Skladby môžete zautomatizovať pomocou 
zariadenia Auto-DJ, ktoré automaticky mixuje 
piesne na pripojenej jednotke USB. Pridajte 
zvukové efekty vďaka zariadeniu DJ jogwheel. 
Zaplňte dom hudbou!

Rukoväte a kolieska

Dodajte masívny zvuk kdekoľvek ho 
potrebujete, na poschodí, na prízemí, vonku či 
dnu. Zvukové riešenia NITRO zapadnú bez 
problémov do akejkoľvek domácnosti vďaka 
optimalizovanému dizajnu a pohodlnému 
integrovanému ovládaniu bez spleti káblov. 
Prepojte ich so svojím televízorom alebo 
počítačom. Váš zážitok z hudby prekoná všetky 
doterajšie skúsenosti a filmy budú znieť lepšie 
ako kedykoľvek predtým. Môžete ich tiež 
umiestniť von pomocou zabudovaných 
rukovätí a koliesok. Premenia sa na dokonalý 
zvukový párty systém.

Streamujte hudbu cez Bluetooth®

Ak na svojom smartfóne, tablete alebo počítači 
máte veľkú hudobnú zbierku, streamujte ju do 
systému NITRO pomocou digitálneho 
bezdrôtového hudobného streamovania 
Bluetooth® a bude znieť neuveriteľne. 
Výkonný zvuk je málokedy taký jednoduchý 
a pohodlný.
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Zvuk
• Celková sila zvuku (RMS): 650 W
• Vylepšenie zvuku: NX Bass, 3 krokový dynamický 

bass boost, 4 režimy digitálneho ovládania zvuku
• Ekvalizér: 63 Hz, 250 Hz, 1 kHz, 4 kHz, 12 kHz

Reproduktory
• Počet skriniek reproduktorov: 1
• Budiče reproduktorov: 8" basový reproduktor, 2" 

výškový reproduktor
• Typy reproduktorov: systém reproduktorov Bass 

Reflex

Prehrávanie zvuku
• Prehrávané médiá: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
• Režimy prehrávania disku: zopakovať jednu/všetky/

program, opakovať/náhodne/program
• Režimy prehrávania cez USB Direct: rýchle 

vyhľ. dozadu/rýchle vyhľ. dopredu, prehrávanie/
pozastavenie, predchádzajúce/nasledujúce, 
opakovať, režim náhodného prehrávania, 
zastavenie

Zvukový záznam
• Zapisovacie médium: USB zariadenie
• Zdroje nahrávania cez USB: CD, tuner, AUX, vstup 

pre mikrofón, USB, Bluetooth
• Režimy nahrávania cez USB: okamžité nahrávanie, 

naprogramované skladby, naplánovať rádiový 
program, jeden disk, jedna skladba

Tuner/Príjem/Vysielanie
• Predvolené stanice: 40
• Pásma tunera: FM, MW
• Anténa: FM anténa, anténa MW
• Zdokonalenie tunera: automatické digitálne 

ladenie, automatické vyhľadávanie, Jednoduché 
nastavenie (plug & play)

Auto DJ
• Kov: áno
• Párty: áno

DJ efekt
• Beat Box: áno

• Reverb: áno
• Yeah: áno
• Scratch: áno

DJ Mix
• Zdroj A: Zvukový vstup, Bluetooth, Disk, Tuner, 

USB
• Zdroj B: Zvukový vstup, USB

Pripojiteľnosť
• Mikrofón: Dva konektory pre mikrofón (6,3 mm)
• USB: Dva porty USB
• Zvukový vstup: 2x kábel pre 3,5 mm stereo vstup
• Vstup Aux: 4 x RCA, DVD, Hra, PC vstup, TV

Vybavenie a vlastnosti
• Počet diskov: 1
• Typ vkladania: priečinok
• Karaoke: Ovládanie mikrofónu
• Svetelný efekt: Pokoj, vášeň, sila, samba, fiesta, 

Cielo, vlastné

Príslušenstvo
• Diaľkové ovládanie: 28-tlačidlové s 2 x AAA 

batériami
• Káble/pripojenie: Kábel MP3 Link
• Iné: batérie pre diaľkové ovládanie, Anténa FM/

MW, Stručná príručka spustenia
• Manuál používateľa: Brazílska portugalčina, 

Španielčina
• Záruka: Celosvetovo platný záručný list

Rozmery
• Hmotnosť brutto: 30,7 kg
• Šírka hlavnej jednotky: 390 mm
• Výška hlavnej jednotky: 1135 mm
• Hĺbka hlavnej jednotky: 396,5 mm
• Hĺbka balenia: 486 mm
• Výška balenia: 1 252 mm
• Šírka balenia: 566 mm

Príkon
• Zdroj napájania: 100 – 240 V AC, 50/60 Hz
•
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* Zariadenie nesmiete nadmerne používať s hladinou hlasitosti vyššou 
ako 85 decibelov, pretože by to mohlo poškodiť váš sluch.
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