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trece la fel ca în club, cu putere de până la 1000 W şi cu bas în fundal, amplificat de 
nologia NX Bass. Începe să te joci wireless de pe dispozitive compatibile Bluetooth, 

 pe MP3, CD, USB şi de pe alte dispozitive, prin intrarea Audio In.

Conceput pentru petreceri
• Becuri LED 260K pentru o atmosferă de petrecere perfectă

Cu tehnologie pentru sunet puternic
• Buton pentru bas NX pentru amplificarea instantanee a sunetului și efecte de lumină
• Putere totală de ieșire 1000 W RMS

Savurează muzică din diverse surse
• Redaţi muzică prin Bluetooth®

• Savurează muzica MP3 direct de pe dispozitive USB portabile
• Sincronizează-le cu dispozitivul tău compatibil NFC printr-o singură atingere
• Transferaţi muzică de pe CD-uri pe un dispozitiv USB



 Becuri led 260K

Conferă atmosfera perfectă și pasiune oricărei 
petreceri cu mii de lumini colorate cu scintilaţii, 
intermitenţe și sincronizare cu muzica. Selectează 
ușor luminile dorite pentru tematica petrecerii sau 
selectează una dintre setările prestabilite. Rotește 
butonul pentru bas NX pentru a face lumina să pară 
și mai intensă.

Buton pentru bas NX

Disponibil în toată gama, basul NX amplifică basul 
temporar și sporește sonorul la maximum. Apăsaţi 
butonul pentru bas NX pentru a amplifica sunetul 
instantaneu, pentru a răspândi efectele de lumină și 
pentru a simţi basul din subwoofere până la oase.

Redaţi muzică prin Bluetooth®

Dacă aveţi o colecţie impresionantă de melodii pe un 
smartphone, pe o tabletă sau pe un calculator, redaţi-
o pe un sistem NITRO prin tehnologie digitală 
Bluetooth® și faceţi sunetul să se audă incredibil. Rar 
este sunetul puternic atât de ușor de obţinut sau de 
convenabil.

Sincronizare NFC ușoară
Sincronizează-le cu orice dispozitiv compatibil NFC 
fără efort. Gata cu sincronizarea wireless complicată 
a căștilor. Noua noastră tehnologie NFC este 
intuitivă și ușor de folosit, printr-o singură atingere, 
pentru orice dispozitiv inteligent compatibil NFC.
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Repere
• Sursă de alimentare: 100 - 240 V CA, 50/60 Hz
•

Sunet
• Putere totală sunet (RMS): 1000 W
• Caracteristici superioare sunet: Bas NX, Dynamic 

Bass Boost cu 3 trepte, Digital Sound Control cu 5 
moduri

• Putere de ieșire: 1000 W

Difuzoare
• Număr de boxe: 1
• Drivere boxe: 2 x woofer de 6,5", Tweeter de 2" x 

2
• Tipuri boxe: Sistem de boxe Bass Reflex

Redare audio
• Medii de redare: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
• Moduri redare disc: repetare piesă/integrală/

programare, repetare/redare aleatorie/
programare

• Moduri de redare USB Direct: derulare rapidă 
înapoi/derulare rapidă înainte, redare/pauză, 
anterior/următor, repetare, aleator, Stop

Înregistrare audio
• Mediu de înregistrare: Dispozitiv USB
• Surse de înregistrare USB: CD, Tuner, AUX, USB, 

Bluetooth
• Moduri de înregistrare USB: înregistrare 

instantanee, melodii programate, emisiune radio 
programată, un singur disc, o singură melodie

Tuner/Recepţie/Transmisie
• Presetări de posturi: 20FM, 10AM
• Benzi pentru tuner: FM, MW

• Antenă: Antenă FM, antenă MW
• Îmbunătăţire reglaj: reglare automată digitală, 

scanare automată, Instalare facilă (plug & play)

Conectivitate
• USB
• Intrare audio: Intrare cu jack stereo de 3,5 mm
• Intrare AUX: 2xRCA (Audio)

Confort
• Număr de discuri: 1
• Tip încărcător: tavă
• Efect de lumină: Pace, Pasiune, Putere, Samba, 

Fiesta, Cielo, Personalizat

Accesorii
• Telecomandă: 28 de taste cu 2 baterii AAA
• Altele: baterii pentru telecomandă, Antenă FM/

MW, Ghid de iniţiere rapidă
• Manual de utilizare: limbi multiple
• Garanţie: Certificat de garanţie în întreaga lume

Dimensiuni
• Lăţime unitate principală: 287 mm
• Înălţime unitate principală: 818 mm
• Adâncime unitate principală: 303 mm
• Adâncime ambalaj: 387 mm
• Înălţime ambalaj: 390 mm
• Lăţime ambalaj: 900 mm
• Greutate brută: 15,3 lb
• Greutate netă: 13 kg
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