
 

 

Philips
Original mūzikas sistēma

Bluetooth®
FM
USB doks atskaņošanai/uzlādei
12 W

OST690
Mūzika no viedtālruņa bezvadu tīklā

ar šo mūzikas sistēmu
Astoņdesmitie ir atgriezušies! Šī retro stila mūzikas sistēma ne tikai izskatās satriecoši, bet 
arī lieliski atskaņo mūziku. Bluetooth straumēšana, audio ieeja un USB Direct nodrošina 
visas nepieciešamās iespējas, kopā ar USB uzlādi un iebūvētu nodalījumu glabāšanai

Baudiet savu mūziku bezvadu tīklā
• Straumējiet mūzikas bibliotēku, izmantojot Bluetooth

Izbaudiet mūziku no vairākiem avotiem
• Baudiet MP3/WMA mūziku tieši no portatīvajiem USB diskiem
• FM digitālā regulēšana
• Audio ieeja vienkāršai portatīvai mūzikas atskaņošanai

Vienkārša lietošana
• Iebūvēts nodalījums viedtālruņa uzlādei

Bagātīga un skaidra skaņa
• 12 W kopējā izvades jauda
• Dinamiskais zemās frekvences skaņas pastiprinājums dziļam un dramatiskam skanējumam



 Straumējiet mūzikas bibliotēku
Straumējiet mūzikas bibliotēku, izmantojot 
Bluetooth

FM digitālā regulēšana

FM digitālā regulēšana

Audio ieeja (3,5 mm)

Izveidojiet vienu vienkāršu savienojumu un 
klausieties visu savu mūziku no portatīvajām ierīcēm 
un datoriem. Vienkārši pievienojiet ierīci AUDIO-IN 
(3,5 mm) portam savā Philips skaļruņu komplektā. 
Izmantojot datorus, savienojumi parasti tiek izveidoti 
ar austiņu izeju. Kad esat izveidojis savienojumu, 
varat klausīties visu savu mūzikas kolekciju no lieliska 
skaļruņu komplekta. Philips vienkārši sniedz labāku 
skanējumu.

USB Direct MP3/WMA mūzikas 
atskaņošanai

Vienkārši pievienojiet ierīci Philips Hi-Fi sistēmas 
USB portam. Digitālā mūzika tiks atskaņota tieši no 
ierīces. Tagad varat kopīgi ar ģimeni un draugiem 
izbaudīt savus iemīļotākos dzīves brīžus .

Dinam. zem.frekv. skaņas pastipr.

Dinamiskais zemās frekvences skaņas pastiprinājums 
palielina mūzikas baudījumu līdz maksimumam, 
akcentējot mūzikas zemās frekvences skaņas saturu 
visā skaļuma iestatījuma diapazonā – no klusākā uz 
skaļāko – ar vienu pieskārienu! Ja ir iestatīts zems 
skaļuma līmenis, parasti apakšējās zemās frekvences 
vairs nav saklausāmas. Lai to novērstu, varat ieslēgt 
dinamisko zemās frekvences skaņas pastiprinājumu, 
tādējādi pastiprinot zemās frekvences skaņas līmeni. 
Līdz ar to varat baudīt nemainīgas kvalitātes skaņu 
pat niecīgā skaļumā.
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Specifikācijas
Bluetooth® bezvadu tehnoloģija
• Versija: BT 2.1
• Profili: A2DP, AVRCP

Audio atskaņošana
• Bluetooth režīms: Atskaņot/pauzēt, Iepriekšējais/

nākamais
• USB Direct režīmi: Ātri attīt/ātri tīt uz priekšu, 

Atskaņot/pauzēt, Iepriekšējais/nākamais, 
Programmas atskaņošana, Atkārtot, Atskaņot 
jauktā secībā

• Programmējami celiņi: 20

Savienojamība
• USB: USB resurss
• Audio ieeja (3,5 mm)

Uztvērējs/uztveršana/pārraide
• Antena: FM antena
• Uztvērēja joslas: FM
• Iepriekš iestatītas stacijas: 20
• Uztvērēja pastiprināšana: automātiska digitālā 

regulēšana

Skaņa
• Skaņas pastiprinājums: zemfrekvences skaņas 

atstarošanas sistēma, Dinam. zem.frekv. skaņas 
pastipr.

• Izejas jauda: 12 W maks.
• Skaņu sistēma: Stereo
• Skaļuma vadība: rotācija (digitāla)

Skaļruņi
• Iebūvēti skaļruņi: 2
• Skaļruņa diametrs: 4"

Lietošanas komforts
• Displeja tips: gaismas diode
• Displeja uzlabojumi: Spilgtuma regulēšana

Piederumi
• Strāvas vads
• Lietotāja rokasgrāmata: vairākas valodas
• Garantija: Garantijas brošūra

Strāvas padeve
• Bateriju skaits: 6 x LR14/C-cell (nav iekļauta 

komplektācija)
• Elektrotīkla strāva: 220 - 240 V 50/60 Hz

Izmēri
• Iesaiņojuma dziļums: 146 mm
• Iesaiņojuma augstums: 275 mm
• Iesaiņojuma platums: 510 mm
• Svars (ieskaitot iesaiņojumu): 3,3 kg
• Svars: 2,3 kg
• Ierīces dziļums: 146 mm
• Ierīces augstums: 275 mm
• Ierīces platums: 447 mm
•
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