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d effekt på opptil 1000 W og NX Bass-teknologi som leverer dunkende bass kan du 
lde fester som på en nattklubb! Spill av trådløst fra Bluetooth-kompatible enheter, og 
ill av MP3-CD-er, USB-pinner og andre enheter via lydinngangen.

Utformet til fester
• LED-lyskilder på 290 K for ekte feststemning

Utviklet for kraftig lyd
• NX-bassknapp for umiddelbart kraftigere lyd og lyseffekter
• 1000 W RMS total utgangseffekt

Nyt musikk fra flere kilder
• Stream musikk via Bluetooth®

• Spill MP3-musikk direkte fra dine bærbare USB-enheter
• Pare med den NFC-aktiverte enheten med ett trykk
• Ripp musikk fra CD-er til en USB-enhet



 LED-lyskilder på 290 K

Legg til den ultimate atmosfæren, stemningen og 
gløden til alle fester med tusenvis av fargede lyskilder 
som flimrer, blinker og flommer i takt med musikken. 
Velg enkelt lyskildefarger som passer til temaet ditt, 
eller bare velg en av mange forhåndsinnstillinger på 
systemet. Trykk på NX-bassknappen for å få et enda 
mer intenst lysshow.

NX-bassknapp

NX-bass er tilgjengelig i hele utvalget og øker bass og 
volum midlertidig til det ekstreme. Trykk på NX-
bassknappen for umiddelbart å få kraftigere lyd og 
sprøe lyseffekter og kjenne den kraftige bassen fra 
subwooferne røske i kroppen.

Stream musikk via Bluetooth®

Hvis du har en stor musikksamlingen lagret på 
smarttelefonen, nettbrettet eller datamaskinen, kan 
du streame den til et NITRO-system ved å bruke 
digital trådløs Bluetooth®-streaming av musikk som 
gjør at musikken høres utrolig ut. Å få kraftig lyd har 
sjeldent vært så enkelt og praktisk.

Enkel NFC-paring
Du kan enkelt pare med en hvilken som helst NFC-
aktivert enhet. Borte er komplisert trådløs paring 
med hodetelefon. Den nye NFC-teknologien er 
brukervennlig og enkel i bruk med paring med ett 
trykk for alle NFC-aktiverte smartenheter.
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Høydepunkter
• Tunerforbedring: automatisk digital søking, •
Lyd
• Total lydeffekt (RMS): 1000 W
• Lydforbedring: NX-bass, Dynamisk bassforsterking 

i tre trinn, Digital lydkontroll med 5 modi
• Utgangseffekt: 1000 W

Høyttalere
• Antall høyttalerbokser: 1
• Høyttalerelementer: 2 x 6,5" woofer, 2 

diskanthøyttalere på 2"
• Høyttalertyper: bassrefleks-høyttalersystem

Lydavspilling
• Avspillingsmedier: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
• Modi for plateavspilling: gjenta/en/alle/program, 

gjenta/shuffle/program
• Modi for USB Direct-avspilling: hurtig forover /

 hurtig bakover, spill av / pause, forrige/neste, 
gjenta, shuffle, stopp

Lydopptak
• Innspillingsmedium: USB-enhet
• USB-opptakskilder: CD, tuner, AUX, USB, 

Bluetooth
• USB-opptaksmodi: øyeblikkelig opptak, 

programmerte spor, planlegg radioprogram, enkel 
plate, enkelt spor

Tuner/mottak/overføring
• Forhåndsinnstillinger: 20 FM, 10 AM
• Tunerbånd: FM, MB
• Antenne: FM-antenne, MB-antenne

automatisk skanning, Enkel innstilling (Plug & Play)

Tilkoblingsmuligheter
• USB
• Lyd inn: 3,5 mm stereolinjeinngang
• Aux-inngang: 2 x RCA (Audio)

Anvendelighet
• Antall pinsetter: 1
• Plateilegg: skuff
• Lyseffekt: Ro, Lidenskap, Kraft, Samba, Fiesta, 

Cielo, Egendefinert

Tilbehør
• Fjernkontroll: 28-taster med 2 x AAA-batterier
• Andre: batterier til fjernkontroll, FM/MB-antenne, 

Hurtigstartveiledning
• Brukerhåndbok: flerspråklig
• Garanti: Verdensomspennende garantihefte

Mål
• Hovedenhetens bredde: 287 millimeter
• Hovedenhetens høyde: 818 millimeter
• Hovedenhetens dybde: 303 millimeter
• Emballasjedybde: 387 millimeter
• Emballasjehøyde: 390 millimeter
• Emballasjebredde: 900 millimeter
• Bruttovekt: 15,3 lb
• Nettovekt: 13 kg

Drift
• Strømforsyning: 100–240 V AC, 50/60 Hz
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