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žívej si hlasitou hudbu bezdrátově, ať jsi kdekoli

technologií Bluetooth
enosný zvukový systém Philips PX840T bez problémů přehrává hudbu z vašich 
líbených zdrojů – Bluetooth, USB, CD a FM/MW rádio. Zabudovaný dynamický systém 
tel a výkon 50 W se postarají o dokonalý zážitek z poslechu.

Užijte si oblíbenou hudbu z různých zdrojů
• Streamování hudby bezdrátově z chytrého telefonu pomocí Bluetooth™
• Připojení USB Direct pro přehrávání hudby ve formátu MP3
• Přehrávání ve formátech MP3-CD, CD a CD-R/RW
• Stereofonní tuner FM/MW (AM)
• Vstup Audio-in pro snadné přenosné přehrávání hudby

Snadné použití
• Rozjeďte párty s dynamickými světelnými efekty
• Náhodný výběr/Opakování CD pro lepší osobní hudební zážitky
• Programování CD pro 20 skladeb
• 20 předvoleb stanic

Silný zvuk, který uslyšíte a ucítíte
• Maximální výstupní výkon 50 W RMS
• Pasivní reproduktor pro lepší výkon na nižších frekvencích
• Funkce Dynamic Bass Boost pro hluboké a dramatické basy



 Streamování hudby pomocí Bluetooth™

Rozhraní Bluetooth je bezdrátové komunikační 
rozhraní s krátkým dosahem, které je efektivní 
a zároveň energeticky úsporné. Tato 
technologie umožňuje snadné bezdrátové 
připojení mezi iPody/iPhony/iPady a dalšími 
zařízeními s rozhraním Bluetooth, jako jsou 
chytré telefony, tablety nebo dokonce 
notebooky. Takže můžete snadně vychutnávat 
svou oblíbenou hudbu, zvuk k videu nebo ke 
hře z reproduktoru a bezdrátově.

USB Direct pro přehrávání hudby ve 
formátu MP3
Připojení USB Direct pro přehrávání hudby ve 
formátu MP3

Přehrávání ve formátech MP3-CD, CD a 
CD-R/RW

Zkratka MP3 označuje formát „MPEG 1 Audio 
layer 3. Formát MP3 představuje kompresní 
technologii, s jejíž pomocí lze zmenšit velké 
soubory s digitálně zaznamenanou hudbou až 
10krát, aniž by se významně snížila kvalita 

zvuku. Formát MP3 se stal standardním 
formátem komprese zvuku používaným na 
Internetu, neboť umožňuje rychlý a snadný 
přenos souborů.

Stereofonní tuner FM/MW (AM)
Stereofonní tuner FM/MW (AM)

Rozsviťte svou párty

Rozjeďte párty s dynamickými světelnými 
efekty reagujícími na hudbu. Rozsviťte noc 
pomocí dvou dynamických světelných efektů, 
které září přímo z reproduktorů. Zapínejte a 
vypínejte světla přepnutím spínače, aniž by vám 
unikl jediný takt. Osvětlete párty jak chcete – 
od klidného, intimního osvětlení až po úžasné 
efekty tanečního klubu – nastavujte tóny a 
náladu zároveň!

Dynamic Bass Boost

Zvýraznění basů Dynamic Bass Boost zajišťuje 
maximální zážitek při poslechu hudby 
zvýrazněním basové složky v celém rozsahu 
nastavení hlasitosti – od nízké po vysokou – 

stačí jen stisknout tlačítko! Reprodukce 
basových tónů s nízkými kmitočty je obvykle 
při nízké hlasitosti nevýrazná. Toto omezení 
lze potlačit zapnutím zvýraznění basů Dynamic 
Bass Boost, která zvýší úroveň basů tak, aby 
byla zajištěna optimální reprodukce i při snížení 
hlasitosti.

Digital Sound Control

Digitální nastavení zvuku DSC nabízí výběr 
nastavení zvuku Jazz, Rock, Pop a Classic, které 
můžete použít pro optimalizaci frekvenčního 
rozsahu různých hudebních stylů. Jednotlivé 
režimy používají technologii grafického 
ekvalizéru k automatickému nastavení zvuku 
tak, aby byly posíleny nejdůležitější frekvence 
zvuku ve zvoleném hudebním stylu. Digitální 
nastavení zvuku DSC vám umožňuje 
dosáhnout co nejlepší reprodukce hudby 
pomocí přesného nastavení zvukových pásem, 
aby odpovídaly typu přehrávané hudby.
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Přehrávání zvuku
• Bluetooth
• Média pro přehrávání: CD, CD-R, CD-RW, MP3-

CD
• Režimy přehrávání disků: rychlý posun vpřed/zpět, 

vyhledávání dalšího/předchozího alba, vyhledávání 
další/předchozí stopy, opakování / náhodný výběr / 
program

• Režim přehrávání USB: rychlý posun vpřed/zpět, 
vyhledávání dalšího/předchozího alba, vyhledávání 
další/předchozí stopy, opakování / náhodný výběr / 
program

Tuner/příjem/vysílání
• Pásma tuneru: FM, MW (AM)
• Anténa: Anténa FM

Zvuk
• Zvukový systém: stereo
• Ovládání hlasitosti: otočné (digitální)
• Výstupní výkon: Celkem max. 50 W

Reproduktory
• Počet vestavěných reproduktorů: 

2 širokopásmové + 2 pasivní reproduktory

Možnosti připojení
• Profily Bluetooth: A2DP, AVRCP

• USB: Port USB
• Vstup audio (3,5 mm)

Pohodlí
• Typ obrazovky: Displej LCD
• Typ zavádění: horní
• Podsvětlení
• Barva podsvětlení: Oranžová

Spotřeba
• Napájení: Střídavé napětí nebo vložené baterie
• Napájení ze sítě: 100 – 240 V AC
• Typ baterie: Velikost D (LR20)
• Napětí baterie: 1,5 V
• Počet baterií: 8

Příslušenství
• Kabely/konektory: Napájecí adaptér stř./stejnosm.
• Záruka: Záruční list
• Jiné: Uživatelská příručka

Rozměry
• Rozměry výrobku (Š x H x V): 

523 × 223 × 210 mm
• Rozměry balení (Š x H x V): 560 × 265 × 265 mm
• Hmotnost výrobku: 3,8 kg
• Hmotnost včetně balení: 4,8 kg
•
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