
 

 

Philips
Mini Hi-Fi System

Bluetooth®
Faça mixagem com 2 USBs
CD, CD de MP3, 2 entradas USB, 
Tuner
2900W, NX bass, subwoofer 20"

NTRX900
Som insuperável

Ouça graves como nunca neste sistema Philips de 2900W equipado com NX bass e com 
subwoofer de 20”. Faça a festa com o recurso Auto DJ, com faixas mixadas em 
dispositivos USB, efeitos de iluminação de LED de 260K e transmissão via Bluetooth.

Projetado para os sons mais potentes
• Potência total de saída de 2900 W RMS
• Subwoofer de 20" para alto desempenho de graves
• O equalizador de cinco faixas fornece uma experiência musical pessoal
• Botão NX Bass para efeitos de luz e áudio instantâneos

Ouça suas músicas favoritas de diferentes origens
• Curta músicas MP3 diretamente em seus dispositivos portáteis USB
• Copie músicas de CDs, rádio e karaokê no seu dispositivo USB
• Transferência de músicas via 2 entradas USB para facilitar o compartilhamento
• Transmissão de músicas via Bluetooth®

Feito para festas
• LEDs 260K para um excelente clima de festa
• Auto-DJ para mixagem automática de faixas na unidade USB
• DJ Crossfader para mixagem de faixas



 LEDs 260K

Adicione a melhor atmosfera, ambiente e 
paixão a qualquer festa, com milhares de luzes 
piscantes e que flutuam com a música. Escolha 
facilmente cores de luzes para combinar com 
seu tema, ou escolha uma das diversas opções 
predefinidas pelo sistema. Utilize o botão NX 
bass para fazer com a luz seja ainda mais 
intensa.

Auto-DJ para mixagem automática

Você pode automatizar seus tons com Auto-
DJ, que automaticamente mistura faixas em 
uma unidade USB conectada. Adicione efeitos 
sonoros com o jogwheel de DJ. Balance a casa 
continuamente!

DJ Crossfader para mixagem

Seja o mestre de todas as festas! O DJ 
Crossfader permite que você mixe suas 
músicas favoritas entre os canais A e B, de 
modo que a transição entre as músicas seja 
suave. É só selecionar a saída do dispositivo 
para o deck A (USB, Bluetooth®, CD, entrada 
de áudio ou sintonizador) para iniciar a música. 
Depois, escolha o dispositivo de entrada para 
o deck B (USB ou entrada de áudio). Para 
trocar de música, deslize o fader de um lado 
para o outro para uma transição suave que 
mantém a animação da festa.

Botão NX Bass

Disponível em toda a linha, o recurso NX bass 
reforça temporariamente os graves e a 
sonoridade ao máximo. Aperte o botão NX 

bass para intensificar instantaneamente o som, 
acionar efeitos de iluminação incríveis, e sentir 
os potentes graves dos subwoofers trovejando 
através do ambiente.

Transmissão de músicas via Bluetooth®

Se você possui uma grande coleção de músicas 
armazenada em um smartphone, tablet ou 
computador pode reproduzi-las em um 
sistema NITRO usando a transmissão de 
música sem fio Bluetooth® digital e deixe o 
som incrível. Nunca foi tão fácil ou prático ter 
um som potente assim.

2 unidades USB para fácil 
compartilhamento de música

Transferência de músicas via 2 entradas USB 
para facilitar o compartilhamento
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Destaques
Mini Hi-Fi System
Bluetooth® Faça mixagem com 2 USBs, CD, CD de MP3, 2 entradas USB, Tuner, 2900W, NX bass, subwoo-
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Áudio
• Potência de áudio total (W RMS): 2.900 W
• Recursos de áudio: Controle de Som Digital, 5 

modos, Reforço dinâmico de graves - 3 estágios
• Equalizador: 63 Hz, 250 Hz, 1 kHz, 4 kHz, 12 kHz

Caixas acústicas
• Número de caixas acústicas: 2
• Drivers das Caixas acústicas: Woofer de 8", 

Tweeter de 2", Subwoofer de 20"
• Tipos de caixa acústica: caixas acústicas Bass Reflex

Reprodução de áudio
• Mídia de reprodução: CD, CD-R, CD-RW, CD de 

MP3
• Modos de reprodução de discos: Repetir/um/tudo/

programa, Repetir/Reprod. Aleatória/Programar
• Modos de reprodução USB Direct: Retrocesso/

avanço rápidos, Reproduzir/pausar, Anterior/
próximo, repetir, reprodução aleatória, parar

Gravação de áudio
• Mídia de gravação: Dispositivo USB
• Origens de gravação USB: CD, sintonizador, AUX, 

Entrada para microfone, USB
• Modos de gravação USB: Gravação instantânea, 

Faixas programadas, Programar programa de rádio, 
Disco único, Faixa única

Sintonizador/Recepção/Transmissão
• Pré-sintonia de estações: 40
• Faixas do sintonizador: FM, MW
• Antena: Antena FM, antena MW
• Aprimoramento do sintonizador: Sintonia digital 

automática, Varredura automática, Fácil instalação 
(Plug & Play)

Conectividade
• MP3 Link: Entrada estéreo Line In de 3,5 mm
• Microfone: Entradas duplas para microfone
• USB: Host USB duplo
• Entrada para PC (Entrada auxiliar): 2 x RCA 

(Áudio)
• Fone de ouvido: 6,3 mm

Praticidade
• Número de discos: 1
• Tipo de carregador: bandeja

• Karaokê: Volume de MIC, Controle de eco
• Tipo de display: Display LCD

Acessórios
• Controle remoto: 28 teclas com 2 pilhas AAA
• Cabos/conexão: cabo de áudio
• Outros: Pilhas para controle remoto, Antena FM/

MW, Guia de início rápido
• Manual do Usuário: Português do Brasil, Espanhol
• Garantia: Livro de Garantia Mundial

Dimensões
• Peso bruto (cada caixa): 69,5 kg
• Dimensões da caixa acústica principal (L x P): 

667,9 x 547,2 mm
• Alturas das Caixas acústicas principais: 1131,9 mm
• Largura da unidade principal: 526 mm
• Altura da unidade principal: 247 mm
• Profundidade da unidade principal: 470 mm
• Largura da embalagem da unidade principal: 

521 mm
• Altura da embalagem da unidade principal: 585 mm
• Profundidade da embalagem da unidade principal: 

314 mm
• Largura da embalagem da caixa do alto-falante: 

790 mm
• Altura da embalagem da caixa do alto-falante: 

1260 mm
• Profundidade da embalagem da caixa do alto-

falante: 620 mm

Auto DJ
• Metal
• Festa

Efeito de DJ
• Beat Box
• Reverb
• Scratch
• Yeah

DJ Mix
• Fone de ouvido: 2 (A e B)
• Fonte A: Entrada de áudio, Bluetooth, Disco, 

Sintonizador, USB
• Fonte B: Entrada de áudio, USB

Alimentação
• Fonte de alimentação: 100 - 240 V AC, 50/60 Hz
•
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Especificações
Mini Hi-Fi System
Bluetooth® Faça mixagem com 2 USBs, CD, CD de MP3, 2 entradas USB, Tuner, 2900W, NX bass, subwoo-
fer 20"

* Evite o uso prolongado do aparelho com volume superior a 85 
decibéis, pois isto poderá prejudicar a sua audição.
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