
 

 

Philips
Original Boombox

Bluetooth®
FM
Staţie andocare USB pt redare/
încărcare
12W

OST690
Muzică de la smartphone-ul dvs. wireless

cu acest boombox
Anii optzeci s-au întors! Acest boombox în stil retro nu numai că arată incredibil, dar redă muzică şi mai 

bine. Streaming prin Bluetooth, linia de intrare audio şi USB direct vă oferă toate opţiunile de care aveţi 

nevoie, împreună cu încărcarea USB şi un compartiment încorporat pentru depozitare

Savurează muzica wireless
• Transmiteţi colecţia dvs. de muzică prin Bluetooth

Savuraţi muzica din diverse surse
• Savuraţi muzica MP3 sau WMA direct din dispozitive dvs. USB portabile
• Acord digital FM
• Intrare audio pentru redarea muzicii portabile

Ușor de utilizat
• Compartiment integrat pentru încărcarea smartphone-ului

Sunet clar și bogat
• Putere totală de ieșire 12 W
• Dynamic Bass Boost pentru bas profund și dramatic



 Transmiteţi colecţia dvs. de muzică
Transmiteţi colecţia dvs. de muzică prin Bluetooth

Acord digital FM

Acord digital FM

INTRARE AUDIO (3,5 mm)

Executaţi o singură conexiune și bucuraţi-vă de toată 
muzica de pe dispozitive portabile și calculatoare. 
Conectaţi dispozitivul la portul INTRARE-AUDIO 
(3,5 mm ) al setului Philips. În cazul calculatoarelor 
conexiunea se face de obicei de la ieșirea pentru 
căști. După conectare vă puteţi bucura direct de 
întreaga colecţie de muzică, pe un set de difuzoare 
superioare. Philips oferă un sunet de calitate 
superioară.

USB Direct pentru redarea muzicii MP3/
WMA

Conectaţi memoria flash la portul USB al sistemului 
dvs. Hi-Fi Philips. Muzica dumneavoastră stocată în 
format digital va fi redată direct din dispozitiv. Acum 
puteţi savura momentele preferate împreună cu 
familia și prietenii.

Dynamic Bass Boost

Dynamic Bass Boost optimizează frecvenţele joase în 
funcţie de volum, prin simpla apăsare a unui buton. 
De obicei, frecvenţele joase ale basului se pierd când 
volumul este diminuat. Pentru a contracara acest 
efect, funcţia Dynamic Bass Boost amplifică nivelul 
basului, pentru ca dumneavoastră să vă puteţi bucura 
de un sunet consistent chiar și atunci când reduceţi 
volumul.
OST690/10

Specificaţii
Tehnologia wireless Bluetooth®

• Versiune: BT 2.1
• Profile: A2DP, AVRCP

Redare audio
• Mod Bluetooth: Redare/Pauză, Piesă anterioară/

Piesă următoare
• Moduri USB Direct: Derulare rapidă înapoi/

Derulare rapidă înainte, Redare/Pauză, Piesă 
anterioară/Piesă următoare, Redare program, 
Repetare, Shuffle

• melodii programabile: 20

Conectivitate
• USB: Port USB
• Intrare audio (3,5 mm)

Tuner/Recepţie/Transmisie
• Antenă: Antenă FM
• Benzi pentru tuner: FM
• Presetări de posturi: 20
• Îmbunătăţire reglaj: reglare automată digitală

Sunet
• Caracteristici superioare sunet: Sistem Bass reflex, 

Dynamic Bass Boost
• Putere de ieșire: max. 12 W
• Sistem audio: Stereo
• Controlul volumului: rotativ (digital)

Difuzoare
• Difuzoare încorporate: 2
• Diametru difuzor: 4"

Confort
• Tip ecran: LED
• Caracteristici superioare afișare: Control 

luminozitate

Accesorii
• Cablu de alimentare
• Manual de utilizare: limbi multiple
• Garanţie: Certificat de garanţie

Alimentare
• Număr de baterii: 6 x LR14/C-cell (neincluse)
• Sursă de alimentare reţea: 220 - 240 V, 50/60 Hz

Dimensiuni
• Adâncime ambalaj: 146 mm
• Înălţime ambalaj: 275 mm
• Lăţime ambalaj: 510 mm
• Greutate cu ambalaj inclus: 3,3 kg
• Greutate: 2,3 kg
• Adâncime unitate principală: 146 mm
• Înălţime unitate principală: 275 mm
• Lăţime unitate principală: 447 mm
•
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