
 

 

„Philips“
Garsiakalbių sistema

1000 V
NX

NTX400
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skirtinis garso bokštas
gaukitės vakarėliu lyg klube net 1000 W galia ir „NX Bass“ technologijos atkuriamais 

lingais žemaisiais dažniais. Leiskite muziką belaidžiu ryšiu iš „Bluetooth“ palaikančių 
nginių, MP3 CD, USB ir kitų įrenginių su garso įvestimi.

Skirtas vakarėliams
• 260 K LED lemputės puikiai vakarėlio aplinkai

Sukurtas galingam garsui atkurti
• NX žemųjų dažnių mygtukas – galingas garsas ir šviesų efektai akimirksniu
• 1000 W RMS bendra išvesties galia

Mėgaukitės muzika iš kelių šaltinių
• Transliuokite muziką per „Bluetooth®“
• Mėgaukitės MP3 muzika tiesiai iš savo nešiojamųjų USB įrenginių
• Susiekite su savuoju NFC įrenginiu vienu palietimu
• Kopijuokite muziką iš CD į USB įrenginį



 260 K LED lemputės

Tūkstančiais spalvotų lempučių, kurios mirksi ir 
šviečia pagal muziką, sukursite tobulą ir aistringą 
vakarėlio aplinką. Pasirinkite vakarėlio temai 
tinkančias lempučių spalvas arba naudokite vieną iš 
daugelio sistemos užprogramuotų variantų. 
Spustelėkite NX žemųjų dažnių mygtuką, kad šviesų 
šou būtų dar intensyvesnis.

NX žemųjų dažnių mygtukas

Šis mygtukas yra visame asortimente. NX žemųjų 
dažnių funkcija laikinai padidina žemuosius dažnius ir 
garsumą iki ekstremalaus lygio. Tiesiog spustelėkite 
NX žemųjų dažnių mygtuką ir pasiekite visą garsą, 
mėgaukitės laukiniais šviesų efektais ir net savo 
kaulais pajuskite žemųjų dažnių galią.

Transliuokite muziką per „Bluetooth®“

Jei išmaniajame telefone, planšetėje ar kompiuteryje 
turite sukaupę didelę muzikos kolekciją, transliuokite 
ją į NITRO sistemą naudodami „Bluetooth®“ belaidį 
muzikos srautinį perdavimą ir mėgaukitės neįtikėtinu 
skambesiu. Mėgautis galingu garsu lengva ir patogu.

Lengvas NFC siejimas
Susiekite su savuoju NFC įrenginiu vienu palietimu be 
jokio vargo. Šalin sudėtingus belaidžius ausinių 
siejimus. Mūsų naująją NFC technologiją lengva ir 
paprasta naudoti: NFC išmanųjį įrenginį susiesite vos 
vienu palietimu.
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Ypatybės
• Imtuvo pagerinimas: Automatinis skaitmeninis •
Garsas
• Bendra garso galia (RMS): 1000 W
• Garsumo gerinimas: „NX Bass“, Dinaminis žemųjų 

dažnių stiprinimas 3 žingsniais, Skaitmeninio garso 
reguliavimas 5 režimais

• Išvesties galia: 1000 V

Garsiakalbiai
• Garsiakalbio dėžių skaičius: 1
• Garsiakalbiai: 2 x 6,5 col. žemų dažnių garsiakalbiai, 

2 x 2 col. aukštų dažnių garsiakalbiai
• Garsiakalbių tipai: „Bass Reflex“ garsiakalbių 

sistema

Garso atkūrimas
• Atkuriama medija: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
• Diskų atkūrimo režimai: kartoti/vieną/visas/

programas, pakartoti/groti atsitiktine tvarka/
programuoti

• „USB Direct“ leidimo režimai: Greitai sukti atgal / į 
priekį, Groti/sustabdyti, Ankstesnis/kitas, 
Pakartoti, Groti atsitiktine tvarka, Stabdyti

Garso įrašymas
• Įrašų laikmena: USB įrenginys
• USB įrašymo šaltiniai: CD, imtuvas, AUX, USB, 

„Bluetooth“
• USB įrašymo režimai: įrašymas iškart, 

programuojami įrašai, radijo programų grafikas, 
vienas diskas, vienas įrašas

Derintuvas / imtuvas / siųstuvas
• Iš anksto nustatytos stotys: 20 FM, 10 AM
• Imtuvo diapazonas: FM, MW
• Antena: FM antena, MW antena

nustatymas, automatinis skenavimas, Lengvas 
nustatymas (prijungti ir groti)

Prijungimo galimybė
• USB
• Garso įvestis: 3,5 mm stereofoninio garso linijinė 
įvestis

• Aux įvestis: 2xRCA (garso)

Patogumas
• Diskų skaičius: 1
• Įdėjimo būdas: Dėklas
• Šviesos efektas: „Peace“, „Passion“, „Power“, 

„Samba“, „Fiesta“, „Cielo“, „Custom“

Priedai
• Nuotolinis valdymas: 28 mygtukai su 2 x AAA 

baterijomis
• Kita: nuotolinio valdymo pulto baterijos, FM/MW 

antena, Greitos pradžios vadovas
• Vartotojo vadovas: įvairiomis kalbomis
• Garantija: Tarptautinės garantijos knygelė

Matmenys
• Pagrindinio įrenginio plotis: 287 mm
• Pagrindinio įrenginio aukštis: 818 mm
• Pagrindinio įrenginio gylis: 303 mm
• Pakuotės gylis: 387 mm
• Pakuotės aukštis: 390 mm
• Pakuotės plotis: 900 mm
• Bendras svoris: 15,3 svarų
• Grynas svoris: 13 kg

Maitinimas
• Maitinimo šaltinis: 100 - 240V AC, 50/60Hz
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