
 

 

Philips
Mini Hi-Fi System

650 W
Bluetooth

NTRX500
Mesin suara terbaik

Terobsesi dengan suara
Anda akan terpesona dengan suara bas pada NX bass yang dilengkapi dengan sistem berdaya 650W 

yang cocok untuk semua pesta. Biarkan Auto DJ me-mix trek musik di perangkat USB Anda, mengalirkan 

musik dari smartphone mana pun melalui Bluetooth® dan menggunakan efek lampu 260K untuk 

mendapatkan pesta yang penuh hentakan.

Dirancang untuk pesta
• Lampu LED 260K untuk suasana pesta yang hebat
• DJ Crossfader untuk mixing trek Anda
• DJ Otomatis untuk mixing otomatis trek di drive USB
• Pegangan dan roda untuk transportasi yang mudah

Dirancang untuk menghasilkan suara dahsyat
• Daya output total RMS 650W / 8800W PMPO
• Tombol NX bass untuk penguatan suara instan dan efek cahaya
• Ekualiser 5 pita memberikan pengalaman musik pribadi

Nikmati musik dari berbagai sumber
• Mengalirkan musik via Bluetooth®

• Nikmati musik MP3 secara langsung dari perangkat USB portabel
• Rip musik dari CD, radio, dan karaoke ke perangkat USB



 Lampu LED 260K

Berikan suasana dan semangat luar biasa di 
pesta Anda, dengan ribuan lampu warna-warni 
yang berkedip, menyala, dan mengalir 
mengikuti iringan musik Anda. Pilih warna 
lampu yang sesuai dengan tema Anda, atau pilih 
satu dari sistem prasetel. Tekan tombol bass 
NX untuk membuat lampu semakin intens.

DJ Crossfader untuk mixing

Kuasai setiap pesta! DJ cross fader membiarkan 
Anda mencampur trek favorit antara saluran A 
dan B, sehingga Anda dapat mengalirkan 
beberapa lagu dengan mudah. Pilih output 
perangkat untuk dek A (USB, Bluetooth®, CD, 
Audio in atau tuner) untuk memulai musik, lalu 
pilih perangkat untuk dek B (USB atau audio 
in). Untuk mengubah trek, geser pelesap dari 
satu sisi ke sisi lain untuk transisi lembut yang 
membuat pesta Anda penuh hentakan.

Tombol NX bass

Tersedia di semua jangkauan, NX bass 
mendorong suara bass untuk sementara dan 
suara kencang ke paling ekstrem. Tekan 
tombol NX bass untuk meningkatkan suara 
dengan sekejap, membuat efek lampu menjadi 
lebih liar, dan rasakan suara bass yang dalam 
dari subwoofer yang dapat menggoyangkan 
pinggul Anda.

DJ Otomatis untuk mixing otomatis

Anda dapat mengendalikan lagu dengan DJ 
Otomatis, yang mencampur trek secara 
otomatis pada drive USB yang tersambung. 
Tambahkan efek suara dengan jogwheel DJ. 
Buat rumah Anda terguncang dengan lagu 
Anda!

Pegangan dan roda

Bawakan suara yang luar biasa di mana saja 
diperlukan, di atas, di bawah, di dalam atau luar 
ruangan solusi audio NITRO beralih dengan 
lembut ke setiap rumah, berkat jejak 
langkahnya yang dioptimalkan dan bebas 
kekacauan, integrasi kontrol yang mudah. 
Sambungkan dengan TV atau PC Anda untuk 
memaksimalkan pengalaman Anda dan 
membuat musik dan film Anda bersuara lebih 
besar dari sebelumnya. Atau pindahkan ke luar 
menggunakan pegangan dan roda terpasang 
untuk mengubahnya menjadi sistem suara pesta 
luar ruangan yang menakjubkan.

Mengalirkan musik via Bluetooth®

Jika Anda memiliki koleksi musik besar yang 
disimpan di ponsel pintar, tablet, atau 
komputer, alirkan musik ke sistem MITRO 
menggunakan streaming musik nirkabel 
Bluetooth® digital dan membuatnya bersuara 
menakjubkan. Suara dahsyat yang sangat mudah 
didapatkan.
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Suara
• Daya output: 8800 PMPO
• Daya Suara Total (RMS): 650 W
• Penyempurnaan suara: NX Bass, 3 langkah 

Dynamic Bass Boost, 4 mode kontrol suara digital
• Ekualiser: 63Hz, 250Hz, 1kHz, 4kHz, 12kHz

Pengeras suara
• Jumlah kotak speaker: 1
• Driver speaker: 8" woofer, 2" tweeter
• Jenis speaker: sistem speaker bass reflex

Pemutaran audio
• Pemutaran media: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
• Mode pemutaran disc: ulang/satu/semua/program, 

mengulang/mengacak/memprogram
• Mode pemutaran USB Direct: percepat mundur/

percepat maju, putar/jeda, sebelumnya/berikutnya, 
ulang, acak, berhenti

Perekaman audio
• Media rekam: Perangkat USB
• Sumber perekaman USB: CD, tuner, AUX, 

masukan mikrofon, USB, Bluetooth
• mode perekaman USB: perekaman instan, trek 

yang diprogram, jadwal program radio, disc tunggal, 
trek tunggal

Tuner/Penerima/Transmisi
• Stasiun prasetel: 40
• Tuner pita frekuensi: FM, MW
• Antena: Antena FM, Antena WM
• Penyempurnaan tuner: penyelarasan digital 

otomatis, pemindaian otomatis, Pengaturan mudah 
(colok & putar)

DJ Otomatis
• Logam
• Pesta

Efek DJ
• Beat Box

• Reverb
• Ya
• Scratch

DJ Mix
• Sumber A: Audio in, Bluetooth, Disc, Tuner, USB
• Sumber B: Audio in, USB

Konektivitas
• Mikrofon: Soket mikrofon dual (6,3mm)
• USB: Host USB dual
• Audio in: 2 x line in stereo 3,5mm
• Aux in: 4 x RCA, DVD, Burung, PC in, TV

Nyaman
• Jumlah cakram: 1
• Tipe pemuat: slot
• Karaoke: Volume MIKROFON
• Efek Cahaya: Peace, Passion, Power, Samba, Fiesta, 

Cielo, Kustom

Aksesori
• Remote control: 28-kunci dengan 2 x baterai AAA
• Kabel/Koneksi: Kabel MP3 Link, *adaptor pin datar
• Lain-lain: baterai untuk kendali jarak jauh, Antena 

FM/WM, Panduan cepat
• Petunjuk Pengguna: B-Portugis, Spanyol
• Jaminan: Booklet Jaminan Internasional

Dimensi
• Berat kotor: 30,7 kg
• Lebar unit utama: 390 milimeter
• Tinggi unit utama: 1135 milimeter
• Kedalaman unit utama: 396,5 milimeter
• Kedalaman kemasan: 486 milimeter
• Tinggi kemasan: 1252 milimeter
• Lebar kemasan: 566 milimeter

Daya
• Catu daya: 100 - 240V AC, 50/60Hz
•
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* Hindari penggunaan ekstensif set ini dalam volume yang lebih tinggi 
dari 85 desibel karena dapat merusak pendengaran.
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