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NX

NTX400

D
Ve
Ba
po
okonalá zvuková věž
čírek jako v klubu s výkonem 1 000 W a dunivými basy zdůrazněnými technologií NX 
ss. Spusťte hudbu bezdrátově ze zařízení kompatibilních s Bluetooth, z disku MP3-CD, 
mocí připojení USB a z dalších zařízení s audio vstupem.

Stvořené pro párty
• 260 tisíc diod LED pro skvělou atmosféru párty

Navrženo pro výkonný zvuk
• Tlačítko basů NX pro okamžité zlepšení zvuku a světelných efektů
• Celkový výstupní výkon 1000 W RMS

Užijte si hudbu z různých zdrojů
• Streamování hudby pomocí Bluetooth®

• Vychutnejte si hudbu ve formátu MP3 přímo z přenosných zařízení USB
• Párování se zařízením NFC pomocí jediného dotyku
• Zkopírujte si hudbu z disků CD na zařízení USB



 260 tisíc diod LED

Vytvořte dokonalou atmosféru, prostředí a dodejte 
nadšení jakékoli párty: postarají se o to tisíce 
barevných světel, která se mihotají, blikají a svítí 
podle hudby. Barvy světel lze snadno zvolit tak, aby 
vyhovovaly vašemu tématu –nebo si můžete vybrat 
jednu z mnoha předvoleb dostupných v systému. 
Zapnutím tlačítka basů NX světelné představení 
ještě zintenzivníte.

Tlačítko basů NX

Tlačítko NX je dostupné v celé řadě výrobků, 
dočasně zesiluje basy a hlasitost do extrému. 
Stiskněte tlačítko basů NX a okamžitě vylepšete 
zvuk, rozjeďte světelné efekty a nechte si protřást 
kosti pořádnými basy ze subwooferů.

Streamování hudby pomocí Bluetooth®

Máte-li v chytrém telefonu, tabletu nebo počítači 
schovánu velkou hudební sbírku, streamujte ji do 
systému NITRO prostřednictvím digitálního 
bezdrátového streamování hudby Bluetooth® a 
získejte neuvěřitelný zvuk. Výkonný zvuk je málokdy 
takhle snadný nebo pohodlný.

Snadné párování NFC
Jednoduché párování s libovolným zařízením NFC. 
Pryč je komplikované párování bezdrátových 
sluchátek. Naše nová technologie NFC je vstřícná 
pro uživatele a snadno použitelná, díky 
jednodotykovému párování s libovolným chytrým 
zařízením NFC.
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Přednosti
• Vylepšení tuneru: automatické digitální ladění, 
Zvuk
• Celkový zvukový výkon (RMS): 1000 W
• Vylepšení zvuku: Bas NX, Tři úrovně nastavení 

DBB, 5 režimů nastavení zvuku DSC
• Výstupní výkon: 1 000 W

Reproduktory
• Počet reproduktorů: 1
• Vinutí reproduktoru: 2 x 6,5" basový reproduktor, 

2x 2" výškový reproduktor
• Typy reproduktorů: reproduktory s konstrukcí 

Bass Reflex

Přehrávání zvuku
• Média pro přehrávání: CD, CD-R, CD-RW, MP3-

CD
• Režimy přehrávání disků: opakovat/jedna/vše/

program, opakování / náhodný výběr / program
• Režimy přehrávání připojení USB Direct: rychle 

zpět/vpřed, přehrávání/pauza, předchozí/další, 
opakování, Náhodné přehrávání, Funkce stop

Nahrávání zvuku
• Média pro nahrávání: Zařízení USB
• Zdroje nahrávání USB: CD, Tuner, AUX, USB, 

Bluetooth
• Režimy nahrávání USB: okamžitý záznam, 

naprogramované skladby, plán rozhlasových 
programů, jediný disk, jediná skladba

Tuner/příjem/vysílání
• Předvolby stanic: 20FM, 10AM
• Pásma tuneru: FM, MW
• Anténa: Anténa FM, Anténa MW

automatické prohledávání, Snadná instalace (Plug & 
Play)

Možnosti připojení
• USB: Ano
• Vstup audio: Stereofonní linkový vstup 3,5 mm
• Aux in: 2 x RCA (audio)

Pohodlí
• Počet kotoučků: 1
• Typ zavádění: zásuvka
• Světelný efekt: Mír, Vášeň, Síla, Samba, Fiesta, 

Cielo, Vlastní

Příslušenství
• Dálkový ovladač: 28 tlačítek a 2 baterie AAA
• Jiné: baterie pro dálkový ovladač, Anténa FM/MW, 

Stručný návod k rychlému použití
• Uživatelská příručka: vícejazyčný
• Záruka: Brožura o celosvětové záruce

Rozměry
• Šířka hlavní jednotky: 287 mm
• Výška hlavní jednotky: 818 mm
• Hloubka hlavní jednotky: 303 mm
• Hloubka balení: 387 mm
• Výška balení: 390 mm
• Šířka balení: 900 mm
• Hrubá hmotnost: 15,3 lb
• Čistá hmotnost: 13 kg

Spotřeba
• Napájení: 100–240 V stř., 50/60 Hz
•
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