
 

 

Philips
Ρετρό ηχοσύστημα

Bluetooth®
FM
Βάση USB για αναπαραγωγή/
φόρτιση
12W

OST690
Μουσική από το smartphone, ασύρματα

με αυτό το ραδιοκασετόφωνο
Επιστροφή στα eighties! Αυτό το ρετρό ραδιοκασετόφωνο δεν έχει μόνο εκπληκτική εμφάνιση, 

αλλά και καλύτερο ήχο. Με μετάδοση Bluetooth, είσοδο ήχου και USB Direct έχετε όλες τις 

δυνατότητες που χρειάζεστε, μαζί με φόρτιση USB και ενσωματωμένη υποδοχή αποθήκευσης.

Απολαύστε τη μουσική σας ασύρματα
• Μεταδώστε τη μουσική σας βιβλιοθήκη μέσω Bluetooth

Απολαύστε τη μουσική σας από διαφορετικές πηγές
• Ακούστε μουσική MP3/WMA απευθείας από τις φορητές σας συσκευές USB
• Ψηφιακό ραδιόφωνο FM
• Είσοδος ήχου για εύκολη, φορητή αναπαραγωγή μουσικής

Εύκολη χρήση
• Ενσωματωμένη υποδοχή για φόρτιση smartphone

Πλούσιος και καθαρός ήχος
• Συνολική ισχύς εξόδου 12W
• Δυναμική ενίσχυση μπάσων για βαθύ και πλούσιο ήχο



 Μεταδώστε τη μουσική σας βιβλιοθήκη
Μεταδώστε τη μουσική σας βιβλιοθήκη μέσω 
Bluetooth

Ψηφιακό ραδιόφωνο FM

Ψηφιακό ραδιόφωνο FM

ΕΙΣΟΔΟΣ ΗΧΟΥ (3,5 χιλ.)

Κάντε μόνο μία απλή σύνδεση και απολαύστε όλη 
σας τη μουσική από τις φορητές συσκευές και τον 
υπολογιστή σας. Απλώς συνδέστε τη συσκευή 
σας στην είσοδο AUDIO-IN (3,5 χιλ.) του σετ 
ηχείων Philips. Με τους υπολογιστές, η σύνδεση 
συνήθως γίνεται από την έξοδο ακουστικών. 
Μόλις ολοκληρώσετε τη σύνδεση, μπορείτε να 
απολαύσετε ολόκληρη τη μουσική σας συλλογή 
απευθείας σε ένα σετ ηχείων κορυφαίας 
ποιότητας. Η Philips απλώς προσφέρει πολύ 
καλύτερο ήχο.

USB Direct για μουσική MP3/WMA

Συνδέστε τη συσκευή στη USB του 
ηχοσυστήματος Philips. Η ψηφιακή μουσική 
αναπαράγεται απευθείας από τη συσκευή. Τώρα 
μπορείτε να μοιραστείτε αγαπημένες στιγμές με 
την οικογένεια και τους φίλους σας.

Dynamic Bass Boost

Η Δυναμική ενίσχυση μπάσων μεγιστοποιεί την 
μουσική απόλαυση, δίνοντας έμφαση στα μπάσα 
της μουσικής σε οποιοδήποτε επίπεδο έντασης - 
χαμηλό ή υψηλό – με το πάτημα ενός κουμπιού! Οι 
τελικές συχνότητες μπάσων συνήθως χάνονται 
όταν η ένταση είναι σε χαμηλό επίπεδο. Για να μη 
συμβαίνει αυτό, η Δυναμική ενίσχυση μπάσων 
μπορεί να εναλλαχθεί για ενίσχυση του επιπέδου 
των μπάσων, ώστε να απολαμβάνετε σταθερό ήχο 
ακόμα και όταν χαμηλώνετε την ένταση.
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Προδιαγραφές
Ασύρματη τεχνολογία Bluetooth®

• Έκδοση: BT 2.1
• Προφίλ: A2DP, AVRCP

Αναπαραγωγή ήχου
• Λειτουργία Bluetooth: Αναπαραγωγή/Παύση, 
Προηγούμενο/Επόμενο

• Λειτουργίες USB Direct: Γρήγορη κίνηση πίσω/
Γρήγορη κίνηση εμπρός, Αναπαραγωγή/Παύση, 
Προηγούμενο/Επόμενο, Αναπαραγωγή 
προγράμματος, Επανάληψη, Τυχαία αναπ

• Προγραμματιζόμενα κομμάτια: 20

Συνδεσιμότητα
• USB: Host USB
• Είσοδος ήχου (3,5 χιλ.)

Δέκτης/Λήψη/Μετάδοση
• LNA - κεραία: Κεραία FM
• Ζώνες δέκτη: FM
• Προρυθμίσεις σταθμών: 20
• Βελτίωση δέκτη: αυτόματος ψηφιακός 
συντονισμός

Ήχος
• Ενίσχυση ήχου: σύστημα ανάκλασης μπάσων, 

Dynamic Bass Boost
• Ισχύς: 12W μέγ.
• Σύστημα ήχου: Στερεοφωνικός
• Έλεγχος έντασης ήχου: περιστροφικός 

(ψηφιακός)

Ηχεία
• Ενσωματωμένα ηχεία: 2
• Διάμετρος ηχείου: 4"

Άνεση
• Τύπος οθόνης: LED
• Βελτιώσεις οθόνης: Έλεγχος φωτεινότητας

Αξεσουάρ
• Καλώδιο ρεύματος
• Εγχειρίδιο χρήσεως: Πολλές γλώσσες
• Εγγύηση: Φυλλάδιο εγγύησης

Ρεύμα
• Αριθμός μπαταριών: 6 x LR14/C-cell (δεν 
περιλαμβάνονται)

• Τροφοδοσία ρεύματος: 220 - 240V 50/60Hz

Διαστάσεις
• Βάθος συσκευασίας: 146 μμ
• Ύψος συσκευασίας: 275 μμ
• Πλάτος συσκευασίας: 510 μμ
• Βάρος με την συσκευασία: 3,3 κ.
• Βάρος: 2,3 κ.
• Βάθος κύριας μονάδας: 146 μμ
• Ύψος κύριας μονάδας: 275 μμ
• Πλάτος κύριας μονάδας: 447 μμ
•
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