
 

 

Philips
Minisistem Hi-Fi

Bluetooth®
Glisor canal între 2 USB-uri
CD, MP3-CD, 2 USB, Tuner
3600 W, bas NX, subwoofer de 
20"

NTRX900
Echipamentele sound 

machine supreme
Auzi basul mai bine ca niciodată cu acest sistem Philips echipat cu bas NX de 3600 W, 
cu subwoofer de 20”. Creează cea mai bună petrecere cu mixare automată Auto DJ pe 
dispozitive USB, efecte de lumină LED 260K şi streaming prin Bluetooth.

Cu tehnologie pentru sunet puternic
• Putere totală de ieșire 3600 W RMS/40800 W PMPO
• Subwoofer de 20” pentru performanţă puternică a basului
• Egalizatorul cu 5 benzi oferă o experienţă muzicală personală
• Buton pentru bas NX pentru amplificarea instantanee a sunetului și efecte de lumină

Savuraţi muzica din diverse surse
• Savuraţi muzica MP3 direct din dispozitive USB portabile
• Transferaţi muzică de pe CD-uri, radio și karaoke pe un dispozitiv USB
• Transfer de melodii între 2 USB-uri pentru partajare ușoară de muzică
• Redaţi muzică prin Bluetooth®

Conceput pentru petreceri
• Becuri LED 260K pentru o atmosferă de petrecere perfectă
• Auto-DJ pentru mixarea automată a pieselor pe o unitate USB
• DJ Crossfader pentru mixarea pieselor



 Becuri led 260K

Conferă atmosfera perfectă și pasiune oricărei 
petreceri cu mii de lumini colorate cu 
scintilaţii, intermitenţe și sincronizare cu 
muzica. Selectează ușor luminile dorite pentru 
tematica petrecerii sau selectează una dintre 
setările prestabilite. Rotește butonul pentru 
bas NX pentru a face lumina să pară și mai 
intensă.

Auto-DJ Crossfader pentru mixare 
automată

Poţi mixa automat ritmurile cu Auto-DJ, care 
mixează automat piesele de pe o unitate USB 
conectată. Adaugă efecte sonore cu rotiţa DJ. 
Ţine lumea în picioare încontinuu!

DJ Crossfader pentru mixare

Fii maestrul de ceremonii al tuturor 
petrecerilor! DJ cross fader îţi permite să 
mixezi piesele preferate în canalele A și B, ca să 
poţi trece ușor de la o melodie la alta. 
Selectează ieșirea pentru staţia A (USB, 
Bluetooth®, CD, intrare audio sau tuner) 
pentru a pune muzică, apoi alege intrarea 
pentru staţia B (USB sau intrare audio). Pentru 
a schimba piesele, glisează butonul dintr-o 
parte în cealaltă pentru a efectua o tranziţie 
imperceptibilă care menţine spiritul petrecerii.

Buton pentru bas NX

Disponibil în toată gama, basul NX amplifică 
basul temporar și sporește sonorul la 
maximum. Apăsaţi butonul pentru bas NX 

pentru a amplifica sunetul instantaneu, pentru a 
răspândi efectele de lumină și pentru a simţi 
basul din subwoofere până la oase.

Redaţi muzică prin Bluetooth®

Dacă aveţi o colecţie impresionantă de melodii 
pe un smartphone, pe o tabletă sau pe un 
calculator, redaţi-o pe un sistem NITRO prin 
tehnologie digitală Bluetooth® și faceţi sunetul 
să se audă incredibil. Rar este sunetul puternic 
atât de ușor de obţinut sau de convenabil.

2 USB-uri pentru partajare ușoară de 
muzică

Transfer de melodii între 2 USB-uri pentru 
partajare ușoară de muzică
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Sunet
• Putere de ieșire: 40800 W PMPO
• Putere totală sunet (RMS): 3600 W
• Caracteristici superioare sunet: Digital Sound 

Control cu 5 moduri, Dynamic Bass Boost cu 3 
trepte

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

Difuzoare
• Număr de boxe: 2
• Drivere boxe: Subwoofer de 8", Tweeter de 2", 

Subwoofer de 20"
• Tipuri boxe: Sistem de boxe Bass Reflex

Redare audio
• Medii de redare: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
• Moduri redare disc: repetare piesă/integrală/

programare, repetare/redare aleatorie/
programare

• Moduri de redare USB Direct: derulare rapidă 
înapoi/derulare rapidă înainte, redare/pauză, 
anterior/următor, repetare, aleator, Stop

Înregistrare audio
• Mediu de înregistrare: Dispozitiv USB
• Surse de înregistrare USB: CD, Tuner, AUX, 

intrare pentru microfon, USB
• Moduri de înregistrare USB: înregistrare 

instantanee, melodii programate, emisiune radio 
programată, un singur disc, o singură melodie

Tuner/Recepţie/Transmisie
• Presetări de posturi: 40
• Benzi pentru tuner: FM, MW
• Antenă: Antenă FM, antenă MW
• Îmbunătăţire reglaj: reglare automată digitală, 

scanare automată, Instalare facilă (plug & play)

Conectivitate
• Legătură MP3: Intrare cu jack stereo de 3,5 mm
• Microfon: două mufe de microfon
• USB: Gazdă USB dublă
• Intrare PC (Aux in): 2 x RCA (audio)
• Căști: 6,3 mm

Confort
• Număr de discuri: 1
• Tip încărcător: tavă
• Karaoke: Volum microfon, control pentru ecou
• Tip ecran: Afișaj LCD

Accesorii
• Telecomandă: 28 de taste cu 2 baterii AAA
• Cabluri/conexiune: cablu audio
• Altele: baterii pentru telecomandă, Antenă FM/

MW, Ghid de iniţiere rapidă
• Manual de utilizare: B-Portugheză, Spaniolă
• Garanţie: Certificat de garanţie în întreaga lume

Dimensiuni
• Greutate brută (fiecare cutie): 69,5 kg
• Dimensiuni boxă principală (L x A): 

667,9 x 547,2 mm
• Înălţime boxă principală: 1131,9 mm
• Lăţime unitate principală: 526 mm
• Înălţime unitate principală: 247 mm
• Adâncime unitate principală: 470 mm
• Lăţime ambalaj unitate principală: 521 mm
• Înălţime ambalaj unitate principală: 585 mm
• Adâncime ambalaj unitate principală: 314 mm
• Lăţime ambalaj cutie boxe: 790 mm
• Înălţime ambalaj cutie boxe: 1260 mm
• Adâncime ambalaj cutie boxe: 620 mm

Auto DJ
• Metalic
• Petrecere

Efect DJ
• Beatboxing
• Reverberaţii
• Efect de zgâriere
• Yeah

DJ Mix
• Sursă pentru căști: 2 (A și B)
• Sursa A: Intrare audio, Bluetooth, Disc, Tuner, USB
• Sursa B: Intrare audio, USB

Alimentare
• Sursă de alimentare: 100 - 240 V CA, 50/60 Hz
•
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* Evitaţi utilizarea aparatului la un volum de peste 85 dB, deoarece vă 
poate afecta auzul.
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