
 

 

Philips
Mini Hi-Fi rendszer

Bluetooth®
Csatornaváltás úsztatással 2 USB 
között
CD, MP3-CD, 2 USB, 
hangolóegység
3600 W, NX basszus, 20"-es 
mélynyomó

NTRX900
A tökéletes hangrendszerek

Eddig soha nem tapasztalt módon hallgathatja a basszusokat a 20”-es mélynyomóval rendelkező, 3600 

W-os Philips NX basszus rendszeren. Teremtsen tökéletes bulit az Auto DJ funkcióval, mely USB 

eszközökön keveri a zeneszámokat, és 260K LED fényeffekttel és Bluetooth streamelés funkcióval 

rendelkezik.

Erőteljes hangzásra tervezve
• 3600 W RMS kimeneti összteljesítmény / 40800 W PMPO
• 20”-es mélynyomó a kivételes basszusteljesítményért
• Az 5-sávos hangszínszabályzó személyre szabott zenei élményt biztosít
• NX Bass gomb a még ütősebb hangzásért és a sokoldalú effektekért

Élvezze a több forrásból érkező zenét
• Élvezze az MP3 zenét közvetlenül a hordozható USB eszközökről
• Rippeljen zenét CD-ről, rádióból és karaoke berendezésről USB eszközre!
• Zeneátvitel 2 USB között az egyszerű zenemegosztáshoz
• Zenestreamelés Bluetooth®-on keresztül

Bulira tervezve
• 260K LED fény a nagyszerű buli hangulat érdekében
• Auto-DJ funkció az USB-meghajtón lévő zeneszámok automatikus keveréshez
• DJ átkeverő a zeneszámok keveréséhez



 260K LED fény

A több ezer színes, a zenére villódzó, villogó, 
idővel másik színbe áttűnő fénnyel bármilyen 
bulihoz fantasztikus hangulatot, környezetet és 
szenvedélyes légkört teremthet. Egyszerűen 
kiválaszthatja a buli tematikájához illő színeket, 
vagy választhat a rendszer számos előzetes 
színbeállítása közül. Az NX Bass gombbal még 
intenzívebbé teheti a fényshow-t.

Auto-DJ funkció az automatikus 
keveréshez

Automatikussá teheti a dallamokat az Auto-DJ 
funkcióval, amely automatikusan keveri a 
csatlakoztatott USB-meghajtón található 
zeneszámokat. Hanghatásokat a DJ 
vezérlőtárcsával adhat hozzá. Dübörögjön a 
buli megállás nélkül!

DJ átkeverő a keveréshez

Legyen minden buli hőse! A DJ átkeverő 
segítségével keverheti a kedvenc zeneszámait 
az "A" és a "B" csatorna között, a dalok között 
zökkenőmentes átmentet alkotva. Csak ki kell 
választania a kimeneti eszközt az "A" egységhez 
(USB, Bluetooth®, CD, audiobemenet vagy 
hangolóegység) a zene indításához, majd 
válassza ki a bemeneti eszközt a "B" egységhez 
(USB vagy audiobemenet). A zeneszámok 
közötti váltáshoz húzza el a keverőt az egyik 
oldalról a másikra, hogy a finom átmenettel 
folyamatos legyen a buli.

NX Bass gomb

Az NX Bass gombbal a végletekig fokozhatja a 
basszust és hangerőt. Az NX Bass gomb 
megnyomásával feldobhatja a hangzást, 
felpörgetheti a fényeffekteket, és átélheti, 

milyen az, amikor a mélysugárzókból áradó 
lehengerlő basszus a csontja velejéig 
megremegteti.

Zenestreamelés Bluetooth®-on 
keresztül

Ha az okostelefonján, táblagépén vagy 
számítógépén hatalmas zenei gyűjteménye van, 
azt a digitális Bluetooth® vezeték nélküli 
zenestreaming segítségével a NITRO 
rendszerre továbbíthatja, hihetetlen hangzást 
biztosítva. A nagy teljesítményű hangzást ritkán 
lehet ilyen egyszerűen vagy kényelmesen 
elérni.

2 USB az egyszerű zenemegosztáshoz

Zeneátvitel 2 USB között az egyszerű 
zenemegosztáshoz
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Hangzás
• Kimeneti teljesítmény: 40800W PMPO
• Teljes hangteljesítmény (RMS): 3600 W
• Hangzásjavítás: Digitális hangzásszabályzás, 5 

üzemmód, Dinamikus basszuskiemelés 3 lépésben
• Hangszínszabályzó: 63 Hz, 250 Hz, 1 kHz, 4 kHz, 12 

kHz

Hangszórók
• Hangdobozok száma: 2
• Hangsugárzó-meghajtók: 8"-es mélyhangszóró, 2"-

es magashangszóró, 20"-es mélynyomó
• Hangsugárzó típusok: Bass Reflex hangsugárzó 

rendszer

Audiolejátszás
• Adathordozók lejátszása: CD, CD-R, CD-RW, 

MP3-CD
• Lemezlejátszási módok: Ismétlés: egy/mind/

programozott, ismétléses/véletlen sorrendű/
programozott

• USB Direct lejátszási módok: gyorskeresés előre/
visszafelé, lejátszás/szünet, előző/következő, 
ismétlés, véletlenszerű lejátszás, leállítás

Hangfelvétel
• Adatrögzítő média: USB-eszköz
• USB felvételi források: CD, hangolóegység, AUX, 

mikrofonbemenet, USB-vel
• USB felvételi módok: azonnali felvétel, 

programozott zeneszámok, rádióműsor ütemezés, 
egyetlen lemez, egyetlen zeneszám

Hangolóegység/Vétel/Adás
• Programhelyek: 40
• Hangolási sávok: FM, MW
• Antenna: FM antenna, MW antenna
• Hangolás finomítása: automatikus digitális hangolás, 

automatikus pásztázás, Könnyű beállítás (Plug & 
Play)

Csatlakoztathatóság
• MP3 Link: 3,5 mm-es sztereó vonalbemenet
• Mikrofon: kettős mikrofonaljzat
• USB-vel: Kettős USB gazdaport
• PC-bemenet (Aux in): 2 x RCA (audió)
• Fejhallgató: 6,3 mm

Kényelem
• Tárcsaszám: 1
• Betöltő típusa: tálca
• Karaoke: Mikrofon hangereje, visszhang-

szabályozás
• Kijelző típusa: LCD kijelző

Tartozékok
• Távvezérlő: 28 gombos, 2 db AAA méretű 

elemmel
• Kábelek/csatlakozás: audiokábel
• Egyéb: elemek a távvezérlőhöz, FM/MW antenna, 

Gyors üzembe helyezési útmutató
• Felhasználói kézikönyv: B-portugál, spanyol
• Jótállás: A világ minden részére kiterjedő 

garanciafüzet

Méretek
• Bruttó tömeg (dobozonként): 69,5 kg
• Főhangszóró mérete (Sz x Mé): 667,9 x 547,2 mm
• Fő hangsugárzó magassága: 1131,9 mm
• Főegység szélessége: 526 mm
• Főegység magassága: 247 mm
• Főegység mélysége: 470 mm
• Csomagolt főegység szélessége: 521 mm
• Csomagolt főegység magassága: 585 mm
• Csomagolt főegység mélysége: 314 mm
• Csomagolt hangszóródoboz szélessége: 790 mm
• Csomagolt hangszóródoboz magassága: 1260 mm
• Csomagolt hangszóródoboz mélysége: 620 mm

Auto DJ
• Fém
• Party

DJ hanghatás
• Beat Box
• Zengetés
• Szkreccs
• Yeah

DJ keverő
• Fejhallgató forrás:: 2 ("A" és "B")
• "A" forrás: Audiobemenet, Bluetooth®, Lemez, 

Hangolóegység, USB-vel
• "B" forrás: Audiobemenet, USB-vel

Tápellátás
• Tápegység: 100 - 240 V AC, 50/60 Hz
•

NTRX900/12

Műszaki adatok
Mini Hi-Fi rendszer
Bluetooth® Csatornaváltás úsztatással 2 USB között, CD, MP3-CD, 2 USB, hangolóegység, 3600 W, NX bas-
szus, 20"-es mélynyomó

* A 85 decibelnél nagyobb hangerőn, huzamosabb ideig történő 
használat halláskárosodást okozhat.
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