
 

 

Philips
Mini Hi-Fi sistēma

Bluetooth®
Kanālu pārklāšana starp 2 USB
CD, MP3-CD, 2 USB, uztvērējs
3600 W, NX bass, 20" basa 
skaļrunis

NTRX900
Vislabākās skaņas iekārtas

Zemo frekvenču skaņa, kādu iepriekš neesat dzirdējis, no šīs NX zemfr. 3600 W Philips 
sistēmas ar 20 collu basa skaļruni. Sarīkojiet vislabāko ballīti ar Auto DJ ierakstu jaukšanu 
USB ierīcēs, 260K LED apgaismojuma efektiem un Bluetooth straumēšanu.

Izstrādāts jaudīgam skanējumam
• 3600 W RMS kopējā izvades jauda / 40 800 W PMPO
• 20 collu basu skaļrunis izcilam basa sniegumam
• 5 joslu ekvalaizers sniedz personisku mūzikas pieredzi
• NX basa poga tūlītējai skaņas palielināšanai un gaismas efektiem

Izbaudiet mūziku no vairākiem avotiem
• Baudiet MP3 mūziku tieši no portatīvajām USB ierīcēm
• Izvelciet mūziku no kompaktdiskiem, radio un karaokes USB ierīcē.
• Mūzikas pārsūtīšana starp 2 USB vieglai mūzikas koplietošanai
• Straumējiet mūziku, izmantojot Bluetooth®

Radīts ballītei
• 260K LED lampiņas lieliskai ballītes noskaņai
• Auto-DJ automātiskai ierakstu miksēšanai USB diskā
• DJ Crossfader ierakstu miksēšanai



 260K LED lampiņas

Vislabākā noskaņa un aizrautība katrā ballītē, 
pateicoties tūkstošiem krāsainu lampiņu, kas 
zibsnī, mirgo un deg mūzikas ritmā. Izvēlieties 
mūzikai atbilstošas krāsas vai vienu no sistēmas 
daudzajiem iestatījumiem. Nospiediet NX basu 
pogu, lai gaismu šovs kļūtu vēl spilgtāks.

Auto-DJ automātiskai miksēšanai

Varat automātiski miksēt ierakstus, izmantojot 
Auto-DJ, kas automātiski miksē ierakstus 
pievienotā USB diskā. Pievienojiet skaņas 
efektus, izmantojot DJ ritenīti. Nebeidzama 
jautrība!

DJ Crossfader funkcija miksēšanai

Kļūstiet par katras ballītes pavēlnieku! DJ 
Crossfader funkcija sniedz iespēju miksēt 
iecienītos ierakstus starp A un B nodalījumiem, 
lai ātri pārslēgtos starp dziesmām. Vienkārši 
izvēlieties ierīces izvadi no A nodalījuma (USB, 
Bluetooth®, CD, audio ieeja vai uztvērējs), lai 
sāktu mūzikas atskaņošanu, pēc tam izvēlieties 
ievades ierīci B nodalījumam (USB vai audio 
ieeja). Lai mainītu ierakstus, pārbīdiet 
pārklāšanas slēdzi no vienas puses uz otru, lai 
vienmērīgi pārietu uz nākamo dziesmu, 
nepārtraucot ballīti.

NX basa poga

Pieejams visā skaņu diapazonā, NX bass īslaicīgi 
palielina zemo frekvenču skanējumu un 
skaļumu līdz maksimālam līmenim. Nospiediet 
NX basa pogu, lai nekavējoties ieslēgtu 

maksimālu skaņas līmeni un gaismas efektus, kā 
sajustu basa skaļruņu vibrācijas plūstam cauri 
saviem kauliem.

Straumējiet mūziku, izmantojot 
Bluetooth®

Ja jums ir liela mūzikas kolekcija, kas atrodas 
viedtālrunī, planšetdatorā vai PC datorā, 
straumējiet to uz NITRO sistēmu, izmantojot 
digitālo Bluetooth® bezvadu mūzikas 
straumēšanu. Jaudīgu skanējumu reti ir 
iespējams nodrošināt tik vienkārši un ērti.

2 USB vieglai mūzikas koplietošanai

Mūzikas pārsūtīšana starp 2 USB vieglai 
mūzikas koplietošanai
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Skaņa
• Izejas jauda: 40 800 W PMPO
• Kopējā skaņas jauda (RMS): 3600 W
• Skaņas pastiprinājums: Digitālās skaņas kontroles 5 

režīmi, Dinamiskā zemfrekvences skaņas 
pastiprinājuma 3 pakāpes

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

Skaļruņi
• Skaļruņu kārbu skaits: 2
• Skaļruņu draiveri: 8" zemo frekvenču skaļrunis, 2" 

augstfrekvenču skaļrunis, 20" basu skaļrunis
• Skaļruņu tipi: Zemfrekvences skaņu atstarojoša 

skaļruņu sistēma

Audio atskaņošana
• Atskaņošanas datu nesēji: CD, CD-R, CD-RW, 

MP3-CD
• Disku atskaņošanas režīmi: atkārtot/vienu/visu/

programma, atkārtot/jauktā secībā/programmu
• USB atskaņošanas režīmi: ātri attīt/ātri tīt uz 

priekšu, atskaņot/pauzēt, iepriekšējais/nākamais, 
atkārtot, atskaņot jauktā secībā, apturēt

Audio ierakstīšana
• Ierakstīto datu nesēji: USB ierīce
• USB ierakstīšanas avoti: CD, uztvērējs, AUX, 

mikrofona ieeja, USB
• USB ierakstīšanas režīmi: tūlītējs ieraksts, 

programmēti ieraksti, radio programmas plāns, 
viens disks, viena dziesma

Uztvērējs/uztveršana/pārraide
• Iepriekš iestatītas stacijas: 40
• Uztvērēja joslas: FM, MW
• Antena: FM antena, MW antena
• Uztvērēja pastiprināšana: automātiska digitālā 

regulēšana, automātiska skenēšana, Vienkārša 
iestatīšana (gatavs lietošanai)

Savienojamība
• MP3 saite: 3,5 mm stereo ieeja
• Mikrofons: divas mikrofona ligzdas
• USB: Divi USB porti
• PC ieeja (Aux ieeja): 2 x RCA (Audio)
• Austiņas: 6,3 mm

Lietošanas komforts
• Disku skaits: 1
• Ielādētāja tips: nodalījums
• Karaoke: Mikrofona skaļums, atbalss kontrole
• Displeja tips: LCD displejs

Piederumi
• Tālvadības pults: 28 taustiņu ar 2xAAA baterijām
• Kabeļi/savienojums: audio kabelis
• Citi: tālvadības pults baterijas, FM/MW antena, Īsa 

lietošanas pamācība
• Lietotāja rokasgrāmata: Portugāļu (Brazīlija), Spāņu
• Garantija: Vispasaules garantijas buklets

Izmēri
• Bruto svars (katra kārba): 69,5 kg
• Galvenā skaļruņa izmēri (W x D): 

667,9 x 547,2 mm
• Pamatskaļruņa augstums: 1131,9 mm
• Ierīces platums: 526 mm
• Ierīces augstums: 247 mm
• Ierīces dziļums: 470 mm
• Galvenās ierīces iepakojuma platums: 521 mm
• Galvenās ierīces iepakojuma augstums: 585 mm
• Galvenās ierīces iepakojuma dziļums: 314 mm
• Skaļruņa kārbas iepakojuma platums: 790 mm
• Skaļruņa kārbas iepakojuma augstums: 1260 mm
• Skaļruņa kārbas iepakojuma dziļums: 620 mm

Auto DJ
• Metāls
• Ballīte

DJ Effect
• Beat Box
• Atbalss
• Skrečošana
• Yeah

DJ Mix
• Austiņu avots: 2 (A un B)
• A avots: Audio ieeja, Bluetooth, Disks, Uztvērējs, 

USB
• B avots: Audio ieeja, USB

Strāvas padeve
• Barošanas avots: 100 – 240 V AC, 50/60 Hz
•
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* Izvairieties no plašas komplekta lietošanas skaļumā, kas pārsniedz 85 
decibelus, jo tas var sabojāt dzirdi.
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