
 

 

Philips
Hangsugárzó-rendszer

1000 W
NX

NTX400

A
Bu
ált
ve
 tökéletes hangtorony
lizzon úgy, mint a szórakozóhelyeken, akár 1000 W teljesítménnyel, és az NX Bass technológia 
al biztosított dübörgő basszussal. Indítsa a zenelejátszást Bluetooth-kompatibilis eszközökről 
zeték nélkül, MP3 CD, USB és egyéb eszközökről pedig audiobemeneten keresztül.

Bulira tervezve
• 260K LED fény a nagyszerű buli hangulat érdekében

Erőteljes hangzásra tervezve
• NX Bass gomb a még ütősebb hangzásért és a sokoldalú effektekért
• 1000 W RMS kimeneti összteljesítmény

Élvezze a több forrásból érkező zenét
• Zenestreamelés Bluetooth®-on keresztül
• Élvezze az MP3 zenét közvetlenül a hordozható USB eszközökről
• Párosítsa egyszerűen NFC-képes eszközeit mindössze egyetlen érintéssel
• Zene rippelése CD-ről USB eszközre



 260K LED fény

A több ezer színes, a zenére villódzó, villogó, idővel 
másik színbe áttűnő fénnyel bármilyen bulihoz 
fantasztikus hangulatot, környezetet és szenvedélyes 
légkört teremthet. Egyszerűen kiválaszthatja a buli 
tematikájához illő színeket, vagy választhat a 
rendszer számos előzetes színbeállítása közül. Az 
NX Bass gombbal még intenzívebbé teheti a 
fényshow-t.

NX Bass gomb

Az NX Bass gombbal a végletekig fokozhatja a 
basszust és hangerőt. Az NX Bass gomb 
megnyomásával feldobhatja a hangzást, felpörgetheti 
a fényeffekteket, és átélheti, milyen az, amikor a 
mélysugárzókból áradó lehengerlő basszus a csontja 
velejéig megremegteti.

Zenestreamelés Bluetooth®-on 
keresztül

Ha az okostelefonján, táblagépén vagy számítógépén 
hatalmas zenei gyűjteménye van, azt a digitális 
Bluetooth® vezeték nélküli zenestreaming 
segítségével a NITRO rendszerre továbbíthatja, 
hihetetlen hangzást biztosítva. A nagy teljesítményű 
hangzást ritkán lehet ilyen egyszerűen vagy 
kényelmesen elérni.

Egyszerű NFC párosítás
A készüléket bármilyen NFC-képes eszközzel 
egyszerűen párosíthatja. Vége a bonyolult 
telefonpárosításoknak! Új NFC-technológiánk 
felhasználóbarát és könnyen használható, s egyetlen 
érintéssel párosíthat vele valamennyi NFC-képes 
intelligens készüléket.
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Fénypontok
• Hangolás finomítása: automatikus digitális hangolás, 
Hangzás
• Teljes hangteljesítmény (RMS): 1000 W
• Hangzásjavítás: NX Bass, Dinamikus 

basszuskiemelés 3 lépésben, Digitális 
hangzásszabályzás, 5 üzemmód

• Kimeneti teljesítmény: 1000 W

Hangszórók
• Hangdobozok száma: 1
• Hangsugárzó-meghajtók: 2 db 6,5"-es 

mélyhangszóró, 2 db 2"-es magashangszóró
• Hangsugárzó típusok: Bass Reflex hangsugárzó 

rendszer

Audiolejátszás
• Adathordozók lejátszása: CD, CD-R, CD-RW, 

MP3-CD
• Lemezlejátszási módok: Ismétlés: egy/mind/

programozott, ismétléses/véletlen sorrendű/
programozott

• USB Direct lejátszási módok: gyorskeresés előre/
visszafelé, lejátszás/szünet, előző/következő, 
ismétlés, véletlenszerű lejátszás, leállítás

Hangfelvétel
• Adatrögzítő média: USB-eszköz
• USB felvételi források: CD, hangolóegység, AUX, 

USB-vel, Bluetooth
• USB felvételi módok: azonnali felvétel, 

programozott zeneszámok, rádióműsor ütemezés, 
egyetlen lemez, egyetlen zeneszám

Hangolóegység/Vétel/Adás
• Programhelyek: 20 FM, 10 AM
• Hangolási sávok: FM, MW
• Antenna: FM antenna, MW antenna

automatikus pásztázás, Könnyű beállítás (Plug & 
Play)

Csatlakoztathatóság
• USB-vel
• Audiobemenet: 3,5 mm-es sztereó vonalbemenet
• Aux bemenet: 2xRCA (audió)

Kényelem
• Tárcsaszám: 1
• Betöltő típusa: tálca
• Fényhatás: Peace, Passion, Power, Samba, Fiesta, 

Cielo, Custom

Tartozékok
• Távvezérlő: 28 gombos, 2 db AAA méretű 

elemmel
• Egyéb: elemek a távvezérlőhöz, FM/MW antenna, 

Gyors üzembe helyezési útmutató
• Felhasználói kézikönyv: Többnyelvű
• Jótállás: A világ minden részére kiterjedő 

garanciafüzet

Méretek
• Főegység szélessége: 287 mm
• Főegység magassága: 818 mm
• Főegység mélysége: 303 mm
• Csomag mélysége: 387 mm
• Csomag magassága: 390 mm
• Csomag szélessége: 900 mm
• Bruttó tömeg: 15,3 lb
• Nettó tömeg: 13 kg

Energiaellátás
• Tápellátás: 100 - 240 V AC, 50/60 Hz
•
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