
 

 

Philips
Original boomboks

Bluetooth®
FM
USB-dokk for avspilling/lading
12 W

OST690
Trådløs musikk fra smarttelefonen

med denne boomboksen
80-tallet er tilbake! Denne boomboksen i retrostil har ikke bare det riktige utseendet, men 
spiller også musikk på en bedre måte. Bluetooth-streaming, linjeinngang for lyd og USB direct 
gir deg alle mulighetene du trenger, samt USB-lading og et innebygd oppbevaringsrom

Nyt musikken trådløst
• Stream musikkbiblioteket ditt via Bluetooth

Nyt musikk fra ulike kilder
• Spill MP3-/WMA-musikk direkte fra dine bærbare USB-stasjoner
• FM digital stasjonssøking
• Lyd inn-kontakt for enkel bærbar musikkavspilling

Lett å bruke
• Innebygd rom for lading av smarttelefonen

Fyldig og klar lyd
• 12 W total utgangseffekt
• Dynamisk bassforsterking for dyp og effektfull lyd



 Stream musikkbiblioteket ditt
Stream musikkbiblioteket ditt via Bluetooth

FM digital stasjonssøking

FM digital stasjonssøking

Lyd inn (3,5 mm)

Opprett én enkel tilkobling, og hør på all musikken 
fra bærbare enheter og datamaskiner. Det er bare å 
koble enheten til lyd inn-kontakten (3,5 mm) på 
Philips-settet. På datamaskiner opprettes 
tilkoblingen vanligvis via hodetelefonutgangen. Når 
tilkoblingen er opprettet, kan du umiddelbart glede 
deg over hele musikksamlingen din på førsteklasses 
høyttalere. Philips leverer ganske enkelt bedre lyd.

USB Direct-musikk i MP3- og WMA-
format

Det er bare å koble enheten til USB-porten på Philips 
Hi-Fi-systemet. Den digitale musikken spilles direkte 
fra enheten. Nå kan du dele de beste øyeblikkene 
med familie og venner.

dynamisk bassforsterking (DBB)

Dynamisk bassforsterking maksimerer 
musikkopplevelsen ved å forsterke bassen i 
musikken uansett volum - lavt eller høyt – med ett 
tastetrykk! De laveste bassfrekvensene blir vanligvis 
borte når volumet er lavt. For å motvirke dette kan 
du slå på dynamisk bassforsterking for å forsterke 
bassnivåene, slik at du kan nyte den samme gode 
lydgjengivelsen også når du senker volumet.
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Spesifikasjoner
Trådløs Bluetooth®-teknologi
• Versjon: BT 2.1
• Profiler: A2DP, AVRCP

Lydavspilling
• Bluetooth-modus: Play/pause, Forrige/neste
• USB Direkte-modi: Hurtig forover / Hurtig 

bakover, Play/pause, Forrige/neste, Programmer 
Play, Gjenta, Shuffle

• Programmerbare spor: 20

Tilkoblingsmuligheter
• USB: USB-vert
• Lyd inn (3,5 mm)

Tuner/mottak/overføring
• Antenne: FM-antenne
• Tunerbånd: FM
• Forhåndsinnstillinger: 20
• Tunerforbedring: automatisk digital søking

Lyd
• Lydforbedring: bassreflekssystem, dynamisk 

bassforsterking (DBB)
• Utgangseffekt: 12 W maks.
• Lydsystem: Stereo
• Volumkontroll: roterende (digital)

Høyttalere
• Innebygde høyttalere: 2
• Høyttalerdiameter: 4"

Anvendelighet
• Skjermtype: LED
• Skjermforbedringer: Lysstyrkekontroll

Tilbehør
• Nettledning
• Brukerhåndbok: flerspråklig
• Garanti: Garantihefte

Drift
• Antall batterier: 6 x LR14/C-cell (følger ikke med).
• Strømnett: 220–240 V 50/60 Hz

Mål
• Emballasjedybde: 146 millimeter
• Emballasjehøyde: 275 millimeter
• Emballasjebredde: 510 millimeter
• Vekt, inkl. emballasje: 3,3 kg
• Vekt: 2,3 kg
• Hovedenhetens dybde: 146 millimeter
• Hovedenhetens høyde: 275 millimeter
• Hovedenhetens bredde: 447 millimeter
•
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