
 

 

Philips
Мини Hi-Fi система

Bluetooth®
Канален плъзгач за 2 USB 
устройства
CD, MP3-CD, 2 USB, тунер
3600 W, NX бас, 20" субуфер

NTRX900
Съвършените машини за звук

Чуйте басите така, както никога преди, с тази 3600 W система на Philips с NX бас и 20” 
субуфер. Създайте съвършеното парти със смесване на записи с Auto DJ на USB 
устройства, 260 хиляди LED светлинни ефекта и поточно предаване чрез Bluetooth.

Конструкция за мощен звук
• 3600 W RMS обща изходна мощност/40800 W PMPO
• 20” субуфер за изпълнение със супер баси
• 5-лентовият еквалайзер осигурява персонално музикално изживяване
• Бутон NX бас за незабавно усилване на басите и светлинни ефекти

Наслаждавайте се на любимата си музика от много източници
• Наслаждавайте се на MP3 музиката директно от портативните си USB устройства
• Записвайте цифрово музика от компактдискове, радио и караоке в USB устройство
• Прехвърляне на музика между 2 USB устройства за лесно споделяне на музика
• Поточно предаване на музика чрез Bluetooth®

Дизайн за парти
• 260 000 LED светлини за чудесна парти атмосфера
• Auto-DJ за автоматично смесване на записи на USB устройство
• DJ Crossfader за смесване на записите ви



 260 000 LED светлини

Добавете към всяко парти съвършена 
атмосфера, усещане и страст, с помощта на 
хиляди цветни светлини, които премигват, 
пробляскват и се движат в такт с музиката 
ви. Лесно избирате цветовете на 
светлините според темата си или просто 
избирате една от многото настройки на 
системата. Натиснете бутона за NX бас, за 
да направите светлинното шоу дори по-
интензивно.

Auto-DJ за автоматично смесване

Можете да автоматизирате мелодиите си с 
Auto-DJ. Функцията автоматично смесва 
записите на свързано USB устройство. 
Добавете звукови ефекти с DJ пулта. 
Озвучавайте непрекъснато!

DJ Crossfader за смесване

Бъдете водещ на всяко парти! DJ cross fader 
ви позволява да смесвате любимите си 
записи между канал A и B, така че да 
преминавате плавно между песните. 
Просто изберете изводното устройство за 
пулт A (USB, Bluetooth®, CD, аудио вход 
или тунер), за да стартирате музиката, след 
което изберете входното устройство за 
пулт B (USB или аудио вход). За да сменяте 
записи, движете плъзгача от едната страна 
към другата за плавен преход, който 
поддържа градуса на партито.

Бутон NX бас

Наличен в цялата гама, NX бас временно 
усилва екстремно басите и силата на звука. 
Натиснете бутона NX бас, за да раздвижите 
звука, да накарате светлинните ефекти да 

полудеят и да усетите как завладяващите 
баси от събуфърите разтрисат костите ви.

Поточно предаване на музика чрез 
Bluetooth®

Ако имате голяма музикална колекция, 
която съхранявате на смартфон, таблет или 
компютър, предавайте я поточно към 
система NITRO с помощта на цифровото 
безжично поточно предаване на музика 
чрез Bluetooth® и тя ще звучи невероятно. 
Рядко се случва да можете да постигнете 
мощен звук толкова лесно и удобно.

2 USB устройства за лесно споделяне 
на музика

Прехвърляне на музика между 2 USB 
устройства за лесно споделяне на музика
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Звук
• Изходна мощност: 40800 W PMPO
• Обща звукова мощност (RMS): 3600 W
• Подобрение на звука: Управление на цифров 
звук в 5 режима, 3 нива динамично усилване на 
басите

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

Високоговорители
• Брой тонколони: 2
• Мембрани на високоговорителите: 8" 
високоговорител за ниски честоти, 2" 
високоговорител за високи честоти, 20" 
субуфер

• Тип високоговорители: система басрефлексни 
високоговорители

Аудио възпроизвеждане
• Носители за възпроизвеждане: CD, CD-R, CD-

RW, MP3-CD
• Режими на възпроизвеждане на диска: 
повторение на една/всички/програма, 
повторение/разбъркване/програмиране

• Режими на възпроизвеждане през USB Direct: 
бързо назад/бързо напред, възпроизвеждане/
пауза, предишна/следваща песен, повторение, 
разбъркване, стоп

Аудиозапис
• Носители за запис: USB устройство
• Източници за запис - USB: CD, тунер, AUX, 
вход за микрофон, USB

• Режими на запис - USB: незабавно записване, 
програмируеми песни, радиопрограма по 
график, един диск, една песен

Тунер / Приемане / Предаване
• Предварително настроени станции: 40
• Обхвати на тунера: FM, MW
• LNA - антена: FM антена, MW антена
• Подобрения в тунера: автоматична цифрова 
настройка, автоматично сканиране, Лесно 
инсталиране (plug & play)

Възможности за свързване
• MP3 Link: 3,5 мм стерео вход
• Микрофон: две гнезда за микрофон
• USB: Двоен USB хост
• Вход за връзка с компютър (Aux in): 2 x RCA 

(аудио)
• Слушалка: 6,3 мм

Комфорт
• Брой дискове: 1

• Тип устройство за зареждане: чекмедже
• Караоке: Сила на звука за вход MIC, управление 
на "ехо" ефект

• Тип на дисплея: LCD дисплей

Аксесоари
• Дистанционно управление: 28-бутонно с 2 
батерии тип AAA

• Кабели/свързване: аудио кабел
• Други: батерии за дистанционното, FM/MW 
антена, Ръководство за бърз старт

• Ръководство за потребителя: португалски 
(Бразилия), испански

• Гаранция: Международна гаранционна карта

Размери
• Бруто тегло (всяка кутия): 69,5 кг
• Габарити на главния високоговорител (Ш x Д): 

667,9 x 547,2 мм
• Височина на основния високоговорител: 

1131,9 мм
• Ширина на главния блок: 526 мм
• Височина на главния блок: 247 мм
• Дълбочина на главния блок: 470 мм
• Ширина на опаковката на главния блок: 521 мм
• Височина на опаковката на главния блок: 585 мм
• Дълбочина на опаковката на главния блок: 

314 мм
• Ширина на опаковката на тонколоната: 790 мм
• Височина на опаковката на тонколоната: 

1260 мм
• Дълбочина на опаковката на тонколоната: 

620 мм

Auto DJ
• Metal
• Празненство

DJ ефект
• Beat Box
• Reverb
• Scratch
• Yeah

DJ микс
• Източник на слушалки: 2 (A и B)
• Източник A: Аудио вход, Bluetooth, Диск, 
Тунер, USB

• Източник B: Аудио вход, USB

Захранване
• Електрозахранване: променлив ток 100 - 240 V, 

50/60 Hz
•
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* Избягвайте прекомерната употреба на комплекта при сила на 
звука над 85 децибела, тъй като това може да увреди слуха ви.
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