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С
За
те
Blu
ъвършената звукова кула
бавлявайте се сякаш сте в клуба с мощност до 1000 W и мощен бас, подсилен от 
хнологията NX Bass. Възпроизвеждайте безжично от устройства, съвместими с 
etooth, MP3 CD, USB и други устройства през аудио входа.

Дизайн за парти
• 260 000 LED светлини за чудесна парти атмосфера

Конструкция за мощен звук
• Бутон NX бас за незабавно усилване на басите и светлинни ефекти
• Обща изходна мощност 1000 W RMS

Наслаждавайте се на любимата си музика от много източници
• Поточно предаване на музика чрез Bluetooth®

• Наслаждавайте се на MP3 музиката директно от портативните си USB устройства
• Сдвояване с вашето устройство с NFC, само с едно докосване
• Цифров запис на музика от компактдискове на USB устройство



 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.

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.

Лесно NFC сдвояване
Сдвояването с което и да е устройство с NFC 
няма да ви коства никакви усилия. Отминаха 
времената, когато сдвояването с безжични 
слушалки беше тромав процес. Новата NFC 
технология е удобна и лесна за използване от 
потребителя, а сдвояването с което и да е смарт 
устройство с NFC става само с едно докосване.
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Акценти
• Обхвати на тунера: FM, MW •
Звук
• Обща звукова мощност (RMS): 1000 W
• Подобрение на звука: NX бас, 3 нива 
динамично усилване на басите, Управление на 
цифров звук в 5 режима

• Изходна мощност: 1000 W

Високоговорители
• Брой тонколони: 1
• Мембрани на високоговорителите: 
Високоговорител за ниски честоти 2 x 6,5", 2" 
високоговорител за високите честоти x 2

• 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, USB, 

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

Тунер / Приемане / Предаване
• Предварително настроени станции: 20 FM, 10 

AM

• LNA - антена: FM антена, MW антена
• Подобрения в тунера: автоматична цифрова 
настройка, автоматично сканиране, Лесно 
инсталиране (plug & play)

Възможности за свързване
• USB
• Аудио вход: 3,5 мм стерео вход
• Допълнителен вход (AUX): 2 x RCA (аудио)

Комфорт
• Брой дискове: 1
• Тип устройство за зареждане: чекмедже
• Светлинен ефект: Peace, Passion, Power, Samba, 

Fiesta, Cielo, Custom

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

• Други: батерии за дистанционното, FM/MW 
антена, Ръководство за бърз старт

• Ръководство за потребителя: многоезично
• Гаранция: Международна гаранционна карта

Размери
• Ширина на главния блок: 287 мм
• Височина на главния блок: 818 мм
• Дълбочина на главния блок: 303 мм
• Дълбочина на опаковката: 387 мм
• Височина на опаковката: 390 мм
• Ширина на опаковката: 900 мм
• Бруто тегло: 15,3 lb
• Нето тегло: 13 кг

Захранване
• Електрозахранване: променлив ток 100 - 240 V, 

50/60 Hz
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