
 

 

Philips
Оригинален касетофон

Bluetooth®
FM
USB док за възпроизвеждане/
зареждане
12 W

OST690
Музика от вашия смартфон, безжично

с този касетофон
Съживете духа на 80-те години! Този касетофон в ретро стил не само изглежда фантастично, но 

и възпроизвежда по-добре. Стрийминг чрез Bluetooth, аудио вход и USB Direct – имате всички 

необходими варианти, плюс зареждане през USB и вградено отделение за съхранение.

Наслаждавайте се на музиката си безжично
• Стрийминг на вашата фонотека чрез Bluetooth

Наслаждавайте се на любимата си музика от различни източници
• Слушайте музика във формати MP3/WMA направо от портативните си USB устройства
• FM цифрова настройка
• Аудио вход за лесно възпроизвеждане на музиката от портативни устройства

Лесна употреба
• Вградено отделение за зареждане на вашия смартфон

Богат и чист звук
• Обща изходна мощност 12 W
• Динамично усилване на басите за дълбок и драматичен звук



 Стрийминг на вашата фонотека
Стрийминг на вашата фонотека чрез Bluetooth

FM цифрова настройка

FM цифрова настройка

АУДИО ВХОД (3,5 мм)

С една лесна връзка можете да се наслаждавате 
на музиката от вашите преносими устройства и 
компютри. Просто включете устройството към 
3,5-мм аудио вход (порта AUDIO-IN) на 
тонколоната Philips. Връзката с компютър 
обикновено се осъществява чрез изхода за 
слушалки. Веднъж свързани, можете да слушате 
цялата си музикална колекция през 
превъзходната тонколона. Philips просто ви дава 
по-добър звук.

USB Direct за MP3/WMA музика

Просто включете вашето устройство към USB 
порта на вашата Hi-Fi уредба Philips. Цифровата 
музика ще бъде възпроизведена направо от 
устройството. Сега можете да споделяте 
любимите си моменти със семейство и приятели.

Динамично усилване на басите

Динамичното усилване на басите довежда до 
максимум наслаждението ви от музиката, като 
подчертава присъствието на басите в целия 
диапазон на силата на звука - от слабо до силно - 
само с натискането на един бутон! Най-ниските 
басови честоти обикновено се губят при 
зададена малка сила на звука. Като 
противодействие на това можете да включите 
динамичното усилване на басите, което усилва 
нивата на басите, за да се наслаждавате на 
еднакъв звук, дори когато намалите звука.
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Спецификации
Безжична технология Bluetooth®

• Версия: BT 2.1
• Профили: A2DP, AVRCP

Аудио възпроизвеждане
• Режим Bluetooth: Възпроизвеждане/пауза, 
Предишна/следваща песен

• USB преки режими на работа: Бързо назад/
бързо напред, Възпроизвеждане/пауза, 
Предишна/следваща песен, Програмирано 
възпроизвеждане, Повторение, Разбъркване

• програмируеми песни: 20

Възможности за свързване
• USB: USB хост
• Аудио вход (3,5 мм)

Тунер / Приемане / Предаване
• LNA - антена: FM антена
• Обхвати на тунера: FM
• Предварително настроени станции: 20
• Подобрения в тунера: автоматична цифрова 
настройка

Звук
• Подобрение на звука: басрефлексна система, 
Динамично усилване на басите

• Изходна мощност: Макс. 12 W
• Звукова система: Стерео
• Регулиране на силата на звука: въртящ се 
регулатор (цифров)

Високоговорители
• Вградени високоговорители: 2
• Диаметър на високоговорителя: 4 инча

Комфорт
• Тип на дисплея: LED лампи
• Подобрения на дисплея: Регулиране на 
яркостта

Аксесоари
• Захранващ кабел
• Ръководство за потребителя: многоезично
• Гаранция: Гаранционна карта

Захранване
• Брой батерии: 6 бр. x LR14/размер "C" (не са 
приложени)

• Мрежово захранване: 220 - 240 V, 50/60 Hz

Размери
• Дълбочина на опаковката: 146 мм
• Височина на опаковката: 275 мм
• Ширина на опаковката: 510 мм
• Тегло вкл. опаковката: 3,3 кг
• Тегло: 2,3 кг
• Дълбочина на главния блок: 146 мм
• Височина на главния блок: 275 мм
• Ширина на главния блок: 447 мм
•
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