
 

 

Philips
Oryginalny bumbox

Bluetooth®
FM
Podstawka dokująca USB do 
odtw./ładow.
12 W

OST690
Bezprzewodowe odtwarzanie muzyki ze smartfona
za pomocą bumboksa
Lata osiemdziesiąte wracają! Bumbox w stylu retro to nie tylko świetny wygląd, ale również lepsze 

brzmienie. Urządzenie oferuje wszystkie niezbędne opcje: przesyłanie strumieniowe przez Bluetooth, 

wejście liniowe audio i bezpośrednie połączenie USB, a także ładowanie przez USB i wbudowany 

schowek.

Ciesz się swoją muzyką — bezprzewodowo
• Strumieniowe przesyłanie utworów z biblioteki muzycznej przez Bluetooth

Korzystaj z różnych źródeł muzyki
• Możliwość bezpośredniego odtwarzania muzyki MP3/WMA z przenośnych urządzeń USB
• Cyfrowe strojenie FM
• Wejście audio ułatwia odtwarzanie muzyki z urządzeń przenośnych

Wygodne użytkowanie
• Wbudowany schowek do ładowania smartfona

Bogaty i czysty dźwięk
• Całkowita moc wyjściowa 12 W
• Dynamiczne wzmocnienie basów zapewnia głębsze brzmienie niskich tonów



 Strumieniowe przesyłanie utworów z 
biblioteki muzycznej
Strumieniowe przesyłanie utworów z biblioteki 
muzycznej przez Bluetooth

Cyfrowe strojenie FM

Cyfrowe strojenie FM

AUDIO-IN (3,5 mm)

Aby słuchać całej muzyki zapisanej w urządzeniu 
przenośnym lub w komputerze, potrzebne jest jedno 
proste połączenie. Wystarczy podłączyć urządzenie 
do portu AUDIO-IN (3,5 mm) w zestawie firmy 
Philips. Komputery zazwyczaj są podłączane przez 
wyjście słuchawkowe. Po połączeniu urządzeń 
można słuchać całej swojej muzycznej kolekcji 
bezpośrednio przez doskonałe głośniki. Produkty 
firmy Philips po prostu zapewniają lepszy dźwięk.

Bezpośrednie odtwarzanie plików MP3/
WMA przez USB

Wystarczy podłączyć urządzenie do portu USB w 
zestawie DVD firmy Philips, a muzyka będzie 
odtwarzana bezpośrednio z tego urządzenia. Możesz 
teraz podzielić się ulubionymi wspomnieniami z 
rodziną i przyjaciółmi.

Dynamiczne wzmocnienie basów

Dynamiczne wzmocnienie tonów niskich (DBB) to 
robiące duże wrażenie uwydatnienie basów w 
nagraniu muzycznym w całym zakresie ustawień 
głośności — od niskiego do wysokiego — za jednym 
naciśnięciem przycisku! Ustawienie głośności na 
niskim poziomie powoduje zazwyczaj utratę dolnych 
niskotonowych częstotliwości dźwięku. Aby do tego 
nie dopuścić, można włączyć dynamiczne 
wzmocnienie basów, które pozwala słuchać pełnego 
dźwięku nawet po ściszeniu.
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Dane techniczne
Bezprzewodowa technologia 
Bluetooth®

• Wersja: BT 2.1
• Profile: A2DP, AVRCP

Odtwarzanie dźwięku
• Tryb Bluetooth: Odtwarzanie/wstrzymywanie, 

Poprzedni/następny
• Tryby USB Direct: Szybkie przewijanie do tyłu/do 

przodu, Odtwarzanie/wstrzymywanie, Poprzedni/
następny, Odtwarzanie zaprogramowane, 
Odtwarzanie wielokrotne, Odtwarzanie losowe

• Liczba utworów do zaprogramowania: 20

Możliwości połączeń
• USB: Host USB
• Wejście audio (3,5 mm)

Tuner/Odbiór/Transmisja
• Antena: Antena FM
• Pasma tunera: FM
• Pamięć stacji: 20
• Funkcje i cechy dotyczące tunera: automatyczne 

dostrajanie cyfrowe

Dźwięk
• Korekcja dźwięku: System Bass Reflex, 

Dynamiczne wzmocnienie basów
• Moc wyjściowa: Maks. 12 W
• System dźwięku: Stereo
• Regulacja głośności: obrotowy (cyfrowy)

Głośniki
• Wbudowane głośniki: 2
• Średnica głośnika: 10 cm

Udogodnienia
• Typ wyświetlacza: LED
• Funkcje dotyczące wyświetlacza: Regulacja jasności

Akcesoria
• Przewód zasilający
• Instrukcja obsługi: wielojęzyczna
• Gwarancja: Broszura gwarancyjna

Moc
• Liczba baterii lub akumulatorów: 6 x LR14/C 

(niedołączone do zestawu)
• Zasilanie sieciowe: 220–240 V, 50/60 Hz

Wymiary
• Głębokość opakowania: 146 mm
• Wysokość opakowania: 275 mm
• Szerokość opakowania: 510 mm
• Waga wraz z opakowaniem: 3,3 kg
• Waga: 2,3 kg
• Głębokość jednostki centralnej: 146 mm
• Wysokość jednostki centralnej: 275 mm
• Szerokość jednostki centralnej: 447 mm
•
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