
 

 

Philips
Original boombox

Bluetooth®
FM
USB-dock til afspilning/opladning
12 W

OST690
Musik fra din smartphone trådløst

med denne boombox
80'erne er tilbage! Denne boombox i retrostil ser ikke bare fantastisk ud, den afspiller også 
musikken bedre. Bluetooth-streaming, audio line-in og direkte USB giver dig alle de 
muligheder, du har brug for, sammen med USB-opladning og et indbygget rum til opbevaring

Nyd din musik trådløst
• Stream dit musikbibliotek via Bluetooth

Nyd din musik fra forskellige kilder
• Få glæde af MP3/WMA-musik fra dine transportable USB-drev
• FM digital indstilling
• Lydindgang til nem bærbar musikafspilning

Nem at anvende
• Indbygget rum til opladning af din smartphone

Fyldig og klar lyd
• Samlet udgangseffekt på 12 W
• Dynamisk basforstærkning giver dyb og dramatisk lyd



 Stream dit musikbibliotek
Stream dit musikbibliotek via Bluetooth

FM digital indstilling

FM digital indstilling

AUDIO-IN (3,5 mm)

Opret én enkelt tilslutning, og nyd al din musik fra 
bærbare enheder og computere. Du skal blot slutte 
din enhed til porten AUDIO-IN (3,5 mm) på 
systemet fra Philips. På computere oprettes 
tilslutningen typisk fra hovedtelefonudgangen. Når 
du har oprettet forbindelse, kan du nyde hele din 
musiksamling direkte på et sæt fremragende 
højttalere. Philips leverer ganske enkelt bedre lyd.

Direkte USB til MP3/WMA-musik

Stik blot din enhed i USB-porten på dit Philips hi-fi-
system. Din digitale musik afspilles direkte fra 
enheden. Nu kan du nemt dele din yndlingsmusik 
med familie og venner.

Dynamisk basforstærkning

Dynamisk basforstærkning maksimerer din 
musikoplevelse ved at fremhæve basindholdet i 
musikken ved alle lydstyrkeindstillinger - fra lav til høj 
– med et tryk på en knap! De laveste basfrekvenser 
går sædvanligvis tabt, når lydstyrken dæmpes. For at 
modvirke dette kan dynamisk basforstærkning 
forstærke basniveauerne, så du kan nyde en ensartet 
lyd, selv når du skruer ned for styrken.
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Specifikationer
Trådløs Bluetooth®-teknologi
• Version: BT 2.1
• Profiler: A2DP, AVRCP

Audio Playback
• Bluetooth-tilstand: Afspil/Pause, Forrige/Næste
• Direkte USB-tilstande: Hurtigt tilbage/Hurtigt 

frem, Afspil/Pause, Forrige/Næste, 
Programafspilning, Gentagelse, Shuffle

• programmérbare numre: 20

Tilslutningsmuligheder
• USB: USB-vært
• Lydindgang (3,5 mm)

Tuner/modtagelse/transmission
• Antenne: FM-antenne
• Tunerbånd: FM
• Faste stationer: 20
• Tunerfunktioner: automatisk digital indstilling

Lyd
• Lydforbedring: basreflekssystem, Dynamisk 

basforstærkning
• Udgangseffekt: Maks. 12 W
• Lydsystem: Stereo
• Lydstyrke: drejeknap (digital)

Højttalere
• Indbyggede højttalere: 2
• Højttalerdiameter: 4"

Komfort
• Skærmtype: LED
• Skærmfunktioner: Lysstyrkekontrol

Tilbehør
• Netledning
• Brugervejledning: flere sprog
• Garanti: Garantibevis

Strøm
• Batterier: 6 x LR14/C-knapbatteri (medfølger ikke)
• Lysnet: 220-240 V, 50/60 Hz

Mål
• Dybde (emballage): 146 mm
• Højde (emballage): 275 mm
• Bredde (emballage): 510 mm
• Vægt inkl. emballage: 3,3 kg
• Vægt: 2,3 kg
• Hovedenhedens dybde: 146 mm
• Hovedenhedens højde: 275 mm
• Hovedenhedens bredde: 447 mm
•
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