
 

 

Philips
Original Boombox

Bluetooth®
FM
USB-docka för uppspelning/
laddning
12 W

OST690
Trådlös musik från din smarttelefon

med den här boomboxen
80-talet är tillbaka! Den här retro-boomboxen ser inte bara grym ut utan spelar upp ännu 
grymmare musik. Bluetooth-strömning, ljudingång och USB Direct ger alla alternativ du 
behöver, samt USB-laddning och ett inbyggt förvaringsutrymme

Njut av din musik, trådlöst
• Strömma ditt musikbibliotek via Bluetooth

Njut av musiken från olika källor
• Lyssna på MP3-/WMA-musik direkt från dina bärbara USB-enheter
• Digital FM-mottagare
• Ljudingång för enkel bärbar musikuppspelning

Lättanvänd
• Inbyggd hållare för laddning av smarttelefon

Fylligt och klart ljud
• Total uteffekt på 12 W
• DBB (Dynamic Bass Boost) för djupare och bättre ljud



 Strömma ditt musikbibliotek
Strömma ditt musikbibliotek via Bluetooth

Digital FM-mottagare

Digital FM-mottagare

AUDIO-IN (3,5 mm)

Med en enkel anslutning kan du njuta av all musik från 
bärbara enheter och datorer. Anslut bara enheten till 
ljudingången (3,5 mm) AUDIO-IN på din Philips-
enhet. Med datorer görs anslutningen oftast från 
headsetutgången. När anslutningen har upprättats 
kan du njuta av hela din musiksamling direkt i 
överlägset bra högtalare. Philips ger dig helt enkelt 
bättre ljud.

USB Direct för MP3-/WMA-musik

Anslut bara enheten till USB-porten i Philips Hi-Fi-
system. Digital musik spelas upp direkt från enheten. 
Nu kan du dela dina favoriter med familj och vänner.

DBB (Dynamic Bass Boost)

Med DBB (Dynamic Bass Boost) maximerar du 
musikupplevelsen med en knapptryckning och 
tydliggör basen i alla volyminställningar – från lågt till 
högt. De lägsta basfrekvenserna går ofta förlorade 
vid låga volymer. För att motverka detta kan du ställa 
in DBB så att basen förstärks och du kan njuta av ett 
rikt ljud även när du skruvar ned volymen.
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Funktioner
• Volymkontroll: ratt (digital)
Trådlös Bluetooth®-teknik
• Version: BT 2.1
• Profiler: A2DP, AVRCP

Ljuduppspelning
• Bluetooth-läge: Spela upp/paus, Föregående/nästa
• USB Direct-lägen: Snabbspolning bakåt/framåt, 

Spela upp/paus, Föregående/nästa, Programmerad 
uppspelning, Repetering, Shuffle

• Programmerbara spår: 20

Anslutningar
• USB: USB-värd
• Ljudingång (3,5 mm)

Mottagare/mottagning/sändning
• Antenn: FM-antenn
• Radioband: FM
• Kanalförinställningar: 20
• Mottagarförbättring: automatisk digital 

kanalsökning

Ljud
• Ljudförbättring: basreflexsystem, DBB (Dynamic 

Bass Boost)
• Uteffekt: 12 W max.
• Ljudsystem: Stereo

Högtalare
• Inbyggda högtalare: 2
• Högtalardiameter: 4 tum

Bekvämlighet
• Skärmtyp: LED
• Skärmförbättringar: Ljusstyrkeinställning

Tillbehör
• Nätkabel
• Bruksanvisning: flera språk
• Garanti: Garantibevis

Effekt
• Antal batterier: 6 x LR14/C-cell (medföljer inte)
• Nätström: 220-240 V, 50/60 Hz

Mått
• Pakethöjd: 146 mm
• Paketbredd: 275 mm
• Paketbredd: 510 mm
• Vikt inkl. förpackning: 3,3 kg
• Vikt: 2,3 kg
• Huvudenhet, djup: 146 mm
• Huvudenhet, höjd: 275 mm
• Huvudenhet, bredd: 447 mm
•
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