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t Philips PX840T draagbare geluidssysteem speelt moeiteloos muziek af van uw 
oriete bronnen: Bluetooth, USB, CD en FM/MW-radio. De ingebouwde, dynamische 
rlichting en het uitgangsvermogen van 50 W zorgen voor de ultieme luisterervaring.

Geniet van uw muziek vanaf verschillende bronnen
• Uw muziek draadloos streamen via Bluetooth™ vanaf uw smartphone
• Directe weergave vanaf USB voor het afspelen van uw MP3-muziek
• (MP3-)CD's en CD-R/RW's afspelen
• FM/MW (AM)-stereotuner
• Audio-ingang voor het afspelen van draagbare muziekapparaten

Gebruiksvriendelijk
• CD shuffle/herhalen voor een persoonlijke muziekervaring
• Geheugen voor 20 CD-nummers
• 20 voorkeurzenders
• Bouw een feestje met dynamisch licht

Krachtig geluid dat u hoort en voelt
• Maximaal uitgangsvermogen van 50 W RMS
• Passieve radiator voor betere prestaties van de lage frequenties
• Dynamic Bass Boost voor een diep, indrukwekkend geluid



 Muziek streamen via Bluetooth™

Bluetooth is een draadloze 
communicatietechnologie met een kort bereik, 
die zowel robuust als energiezuinig is. De 
technologie maakt een eenvoudige draadloze 
verbinding mogelijk met iPod/iPhone/iPad en 
andere Bluetooth-apparaten, zoals 
smartphones, tablets of zelfs laptops. Zo 
luistert u eenvoudig en draadloos naar uw 
favoriete muziek en krijgt u prachtig geluid van 
video's of games via deze luidspreker.

Directe weergave vanaf USB voor uw 
MP3-muziek
Directe weergave vanaf USB voor het afspelen 
van uw MP3-muziek

(MP3-)CD's en CD-R/RW's afspelen

MP3 staat voor 'MPEG 1 Audio layer-7,6 cm 
(3")'. MP3 is een revolutionaire 
compressietechnologie waarmee grote digitale 
muziekbestanden tot 10 keer kleiner kunnen 
worden gemaakt, zonder dat dit de 

geluidskwaliteit drastisch vermindert. MP3 is 
de audiocompressienorm voor internet 
geworden waarmee snel en eenvoudig 
audiobestanden worden uitgewisseld.

FM/MW (AM)-stereotuner
FM/MW (AM)-stereotuner

Verlicht het feest

Laat het feest knallen met dynamische 
verlichting om uw muziek te doen stralen. Zet 
de nacht in vuur en vlam met twee coole 
dynamische lichteffecten die uit de 
luidsprekers schijnen. Zet de lampen aan of uit 
door eenvoudig een schakelaar om te zetten, 
zonder een beat te missen. Verlicht het feest 
zoals u maar wilt, van rustige sfeerverlichting 
tot spannende dansclub-effecten. Bepaal de 
toon en de sfeer tegelijkertijd!

Dynamic Bass Boost

Met Dynamic Bass Boost kunt u maximaal van 
uw muziek genieten. Breng met één druk op de 

knop de bas naar de voorgrond, ongeacht of 
het volume hoog of laag staat! De laagste 
basfrequenties gaan bij een laag volume 
meestal verloren. Als u dit wilt tegengaan, kan 
Dynamic Bass Boost worden aangezet om het 
basniveau op te voeren. Zo kunt u van een 
consistent geluid genieten, zelfs wanneer u het 
volume lager zet.

Digital Sound Control

Digital Sound Control biedt de keuze uit de 
geluidsinstellingen Jazz, Rock, Pop en Classic. U 
kiest gewoon het optimale frequentiebereik 
voor uw muziek. De grafische equalizer past de 
balans altijd aan en hanteert de optimale 
frequenties voor de muziekstijl die u hebt 
ingesteld. Met Digital Sound Control geniet u 
optimaal van uw muziek, doordat de 
geluidsbalans wordt aangepast aan de muziek 
die u op dat moment afspeelt.
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Audioweergave
• Bluetooth
• Media afspelen: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
• Discafspeelmodi: Snel vooruit-/achteruitspoelen, 

Volgende/vorige album zoeken, Volgende/vorige 
nummer zoeken, Herhalen/shuffle/programmeren

• Afspeelmodus USB: Snel vooruit-/
achteruitspoelen, Volgende/vorige album zoeken, 
Volgende/vorige nummer zoeken, Herhalen/
shuffle/programmeren

Tuner/ontvangst/transmissie
• Tunerbereik: FM, MW (AM)
• Antenne: FM-antenne

Geluid
• Geluidssysteem: stereo
• Volumeregeling: Draaiwieltje (digitaal)
• Uitgangsvermogen: Totaal max. 50 W

Luidsprekers
• Aantal ingebouwde luidsprekers: Twee drivers met 

volledig bereik en twee passieve radiatoren

Connectiviteit
• Bluetooth-profielen: A2DP, AVRCP

• USB: USB-poort
• Audio-ingang (3,5 mm)

Comfort
• Schermtype: LCD-display
• Ladertype: Bovenzijde
• Achtergrondverlichting
• Kleur van achtergrondverlichting: Oranje

Vermogen
• Stroomvoorziening: AC-ingang of batterij
• Netspanning: AC 100 V - 240 V
• Batterijtype: D-batterijen (LR20)
• Batterijvoltage: 1,5 volt
• Aantal batterijen: 8,0

Accessoires
• Kabels/aansluitingen: AC/DC-adapter
• Garantie: Garantiekaart
• Overig: Gebruiksaanwijzing

Afmetingen
• Productafmetingen (b x d x h): 523 x 223 x 210 mm
• Afmetingen verpakking (b x d x h): 560 x 265 x 265 

mm
• Gewicht van het product: 3,8 kg
• Gewicht (incl. verpakking): 4,8 kg
•
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