Philips
Boombox Original

Bluetooth®
FM
Dok USB pro přehrávání/napájení
12 W

OST690

Hudba z chytrého telefonu, bezdrátově
s tímto boomboxem
Osmdesátá léta jsou zpátky! Tento boombox v retro stylu vás nejen ohromí svým vzhledem, ale také
kvalitněji přehrává hudbu. Streamování Bluetooth, zvukový kabel linkového vstupu a připojení USB
Direct vám poskytne všechny potřebné možnosti, spolu s nabíjením USB a vestavěnou úložnou
přihrádkou
Užijte si svou hudbu bezdrátově
• Streamujte svou hudební knihovnu přes rozhraní Bluetooth
Užijte si oblíbenou hudbu z různých zdrojů
• Vychutnejte si hudbu ve formátu MP3/WMA přímo z přenosných disků USB.
• Digitální ladění, FM
• Vstup Audio-in pro snadné přenosné přehrávání hudby
Snadné použití
• Vestavěná přihrádka pro nabíjení chytrého telefonu
Bohatý a čistý zvuk
• Celkový výstupní výkon 12 W
• Funkce Dynamic Bass Boost pro hluboké a dramatické basy

OST690/10

Boombox Original

Bluetooth® FM, Dok USB pro přehrávání/napájení, 12 W

Přednosti
Streamujte svou hudební knihovnu

Streamujte svou hudební knihovnu přes rozhraní
Bluetooth

Specifikace
USB Direct pro přehrávání hudby ve
formátu MP3/WMA

Bezdrátová technologie Bluetooth®
• Verze: BT 2.1
• Profily: A2DP, AVRCP

Přehrávání zvuku

Digitální ladění, FM

• Režim Bluetooth: Přehrávání/pauza, Předchozí/
další
• Režimy USB Direct: Rychle zpět/rychle vpřed,
Přehrávání/pauza, Předchozí/další, Přehrávání
programu, Repeat (Opakování), Náhodný výběr
• programovatelné skladby: 20

Možnosti připojení

Digitální ladění, FM

Jednoduše připojte zařízení k portu USB na Hi-Fi
systému Philips. Digitální hudba se přehraje přímo ze
zařízení. Nyní se můžete podělit o své oblíbené
zážitky s rodinou a přáteli.

AUDIO-IN (3,5 mm)

Dynamic Bass Boost

• USB: Port USB
• Vstup audio (3,5 mm): Ano

Tuner/příjem/vysílání
•
•
•
•

Anténa: Anténa FM
Pásma tuneru: FM
Předvolby stanic: 20
Vylepšení tuneru: automatické digitální ladění

Zvuk

• Vylepšení zvuku: systém bass reflex, Dynamic Bass
Boost
• Výstupní výkon: 12 W max.
• Zvukový systém: Stereo
• Ovládání hlasitosti: otočné (digitální)

Reproduktory
Stačí jedno snadné připojení a můžete si vychutnat
svou hudbu u přenosných zařízení a počítačů. Stačí
zapojit zařízení do portu AUDIO-IN (3,5 mm) na
přístroji Philips. U počítačů se obvykle k připojení
využívá výstup pro sluchátka. Jakmile je připojení
navázáno, můžete si přímo vychutnat celou svou
hudební sbírku prostřednictvím sady vynikajících
reproduktorů. Značka Philips jednoduše přináší lepší
zvuk.

Zvýraznění basů Dynamic Bass Boost zajišťuje
maximální zážitek při poslechu hudby zvýrazněním
basové složky v celém rozsahu nastavení hlasitosti –
od nízké po vysokou – stačí jen stisknout tlačítko!
Reprodukce basových tónů s nízkými kmitočty je
obvykle při nízké hlasitosti nevýrazná. Toto omezení
lze potlačit zapnutím zvýraznění basů Dynamic Bass
Boost, která zvýší úroveň basů tak, aby byla zajištěna
optimální reprodukce i při snížení hlasitosti.

• Vestavěné reproduktory: 2
• Průměr reproduktoru: 4"

Pohodlí

• Typ displeje: LED
• Vylepšení displeje: Řízení jasu

Příslušenství

• Napájecí kabel.: Ano
• Uživatelská příručka: vícejazyčný
• Záruka: Záruční list

Spotřeba

• Počet baterií: 6 x LR14/C-cell (není součástí balení)
• Napájení ze sítě: 220–240 V, 50/60 Hz

Rozměry
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Hloubka balení: 146 mm
Výška balení: 275 mm
Šířka balení: 510 mm
Hmotnost včetně balení: 3,3 kg
Hmotnost: 2,3 kg
Hloubka hlavní jednotky: 146 mm
Výška hlavní jednotky: 275 mm
Šířka hlavní jednotky: 447 mm

