
 

 

Philips
Originaalne kaasaskantav 
muusikamängija

Bluetooth®
FM
USB-dokk mängimise/laadimise 
jaoks
12 W

OST690
Muusika nutitelefonist juhtmevabalt

selle kaasaskantava muusikamängijaga
Kaheksakümnendad on tagasi! Sellel retrostiilis kaasaskantaval muusikamängijal on lisaks vapustavale 

välimusele ka parem helikvaliteet. Bluetoothiga voogedastatav muusika, helisisend ja USB Direct tagavad 

teile kõik vajalikud võimalused, lisaks veel ka laadimine USB-pesa kaudu ja sisseehitatud hoiukoht.

Nautige oma muusikat juhtmevabalt
• Voogedastage oma muusikakogu Bluetoothi kaudu

Nautige muusikat mitmest allikast
• Nautige MP3-/WMA-vormingus muusikat otse oma USB-mälupulgast.
• FM-digitaalhäälestus
• Helisisend kaasaskantavates seadmetes oleva muusika hõlpsaks esitamiseks

Lihtne kasutada
• Sisseehitatud pesa nutitelefoni laadimiseks

Külluslik ja selge heli
• 12 W kogu väljundvõimsus
• Dünaamiline bassivõimendi sügava ja dramaatilise heli jaoks



 Voogedastage oma muusikakogu
Voogedastage oma muusikakogu Bluetoothi kaudu

FM-digitaalhäälestus

FM-digitaalhäälestus

Helisisend (3,5 mm)

Looge hõlpsasti ühendus ning nautige kogu oma 
kaasaskantavates seadmetes ja arvutis olevat 
muusikat. Lihtsalt ühendage oma seade Philipsi 
komplekti helisisendi (3,5 mm) porti. Arvutite puhul 
tehakse ühendus tavaliselt kõrvaklapiväljundist. Kui 
ühendus on loodud, saate kogu oma 
muusikakollektsiooni kuulata otse ülikvaliteetsetest 
kõlaritest. Philips pakub tõepoolest ju parimat heli!

USB Direct MP3-/WMA-
muusikavormingu esitamiseks

Ühendage seade lihtsalt oma Philipsi Hi-Fi-süsteemi 
USB-porti. Teie muusikafailid esitatakse otse 
seadmest. Nüüd võite jagada oma lemmikhetki ka 
sõprade ja perega.

Dünaamiline bassivõimendi

Dünaamiline bassivõimendi võimendab 
muusikaelamust, rõhutades muusika 
bassikomponenti kõigil helitugevustel vaid 
nupuvajutusega. Väikese helitugevuse korral kaob 
madalaima sagedusega bassiheli. Selle probleemi 
kõrvaldamiseks võite lülitada sisse dünaamilise 
bassivõimendi, et nautida ühtlast heli ka vaikselt 
muusikat kuulates.
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Spetsifikatsioon
Bluetooth®-i juhtmeta tehnoloogia
• Versioon: BT 2.1
• Profiilid: A2DP, AVRCP

Heliesitus
• Bluetoothi režiim: Esitamine/peatamine, Eelmine/

järgmine
• USB Directi režiimid: Edasi- ja tagasikerimine, 

Esitamine/peatamine, Eelmine/järgmine, 
Programmeeritud esitus, Kordus, Juhuesitus

• Programmeeritavad muusikapalad: 20

Ühenduvus
• USB: USB host
• Helisisend (3,5 mm)

Tuuner/Vastuvõtt/Ülekanne
• Antenn: FM antenn
• Tuuneri sagedusribad: FM
• Salvestatavad jaamad: 20
• Tuuneri võimendus: Automaatne digitaalhäälestus

Heli
• Heli täiustused: Bassipeegelduse süsteem, 

Dünaamiline bassivõimendi
• Väljundvõimsus: 12 W maks.
• Helisüsteem: Stereo
• Helitugevuse regulaator: Pööratav nupp 

(digitaalne)

Kõlarid
• Sisseehitatud kõlarid: 2
• Kõlari läbimõõt: 4

Mugavus
• Ekraani tüüp: LED
• Ekraani täiustused: Ereduse valimine

Tarvikud
• Toitejuhe
• Kasutusjuhend: mitmekeelne
• Garantii: Garantiileht

Võimsus
• Patareide arv: 6 x LR14/C-tüüp (pole kaasas)
• Toiteallikas: 220–240 V, 50–60 Hz

Mõõtmed
• Pakendi sügavus: 146 mm
• Pakendi kõrgus: 275 mm
• Pakendi laius: 510 mm
• Kaal (koos pakendiga): 3,3 kg
• Kaal: 2,3 kg
• Peaseadme sügavus: 146 mm
• Peaseadme kõrgus: 275 mm
• Peaseadme laius: 447 mm
•
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