
 

 

Philips
CD Soundmachine -soitin

Bluetooth
50 W
Dynaaminen valo
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nnettava Philips PX840T -äänijärjestelmä toistaa musiikin helposti monenlaisista äänilähteistä kuten 

-soittimesta tai FM/AM-radiosta tai muista laitteista Bluetooth-yhteyden tai USB-liitännän kautta. 

nijärjestelmän dynaaminen valojärjestelmä ja 50 watin lähtöteho takaavat mahtavan 

untelukokemuksen.

Nauti musiikista eri lähteistä
• Toista musiikkia langattomasti suoraan älypuhelimestasi Bluetooth™-yhteyden kautta.
• USB Direct MP3 -musiikkitoisto
• Toista: MP3-CD, CD ja CD-R/RW
• FM/MW (AM) -stereoviritin
• Äänituloliitännällä kannettavan musiikin toisto on helppoa

Helppokäyttöinen
• Sytytä juhlatunnelma dynaamisella valolla
• CD-levyn satunnaistoisto/uusinta henkilökohtaiseen musiikkinautintoon
• 20 kappaleen CD-ohjelmointi
• 20 pikavalintaa kanaville

Voimakas ääni, jonka kuulee ja tuntee
• Kokonaislähtöteho 50 W RMS
• Passiivielementti parantaa matalien taajuuksien toistoa
• Dynaaminen bassotehostus takaa syvän ja vaikuttavan äänen



 Musiikin suoratoisto Bluetooth™-
yhteydellä

Bluetooth on lyhyen kantaman langatonta 
tiedonvälitystekniikkaa, joka on sekä kestävää 
että energiatehokasta. Tekniikan avulla voidaan 
muodostaa langaton yhteys iPodiin/iPhoneen/
iPadiin tai muihin Bluetooth-laitteisiin, kuten 
älypuhelimiin, tablet-laitteisiin ja kannettaviin 
tietokoneisiin. Voit nauttia lempimusiikistasi 
sekä videon tai pelin äänistä tällä 
helppokäyttöisellä langattomalla kaiuttimella.

USB Direct MP3 -musiikkitoisto
USB Direct MP3 -musiikkitoisto

Toista: MP3-CD, CD ja CD-R/RW

MP3 on lyhenne sanoista MPEG 1 Audio layer-
7,6 cm (3"). MP3-tekniikka mahdollistaa 
suurten musiikkitiedostojen pakkaamisen 10 
kertaa pienempään kokoon ilman, että 
äänenlaatu merkittävästi heikkenee. Pienten 

tiedostokokojen vuoksi MP3 onkin nykyään 
internetin suosituin äänenpakkausformaatti, 
sillä sen avulla äänitiedostoja voi siirtää 
nopeasti ja helposti.

FM/MW (AM) -stereoviritin
FM/MW (AM) -stereoviritin

Säkenöivää juhlatunnelmaa

Sytytä juhlatunnelma dynaamisella valolla, joka 
tuo musiikkiin uutta eloa. Kaiuttimien kaksi 
dynaamista valotehostetta on helppo ottaa 
käyttöön tai poistaa käytöstä yhdellä kytkimen 
painalluksella musiikin toiston keskeytymättä. 
Valitse juuri omiin juhliisi sopiva musiikki ja 
tunnelma kätevästi kerralla – rennosta 
yhdessäolosta villeihin diskotehosteisiin!

Dynamic Bass Boost -bassotehostus

Dynamic Bass Boost -toiminnon ansiosta 
kuuntelijat voivat nauttia ensiluokkaisesta 

bassotehostuksesta kaikilla 
äänenvoimakkuuksilla. Yksi painallus riittää! 
Kun äänenvoimakkuutta pienennetään, basson 
alataajuudet eivät yleensä toistu yhtä hyvin kuin 
suurilla äänenvoimakkuuksilla. Ongelma 
voidaan poistaa käyttämällä Dynamic Bass 
Boost -bassotehostusta. Näin kuuntelijat voivat 
nauttia tasaisen laadukkaasta äänentoistosta 
silloinkin, kun äänenvoimakkuus on pieni.

Digitaalinen äänensäätö

Digitaalisen äänensäädön ansiosta voit valita eri 
musiikkityylien taajuusalueet käyttämällä 
esimääritettyjä Jazz-, Rock- ja Classic-asetuksia. 
Kussakin tilassa äänenbalanssi ja musiikkityylin 
äänentaajuudet säädetään automaattisesti 
graafisella taajuuskorjaustekniikalla. 
Digitaalinen äänensäätö muokkaa äänibalanssin 
musiikkityylin mukaan ja takaa siten parhaan 
mahdollisen kuunteluelämyksen.
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Äänen toisto
• Bluetooth
• Toistomuodot: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
• Levytoistotilat: pikahaku eteen/taaksepäin, 

seuraavan/edellisen albumin haku, seuraavan/
edellisen kappaleen haku, jatkuva toisto/sat.toisto/
ohjelmointi

• USB-toistotila: pikahaku eteen/taaksepäin, 
seuraavan/edellisen albumin haku, seuraavan/
edellisen kappaleen haku, jatkuva toisto/sat.toisto/
ohjelmointi

Viritin/vastaanotto/signaalinsiirto
• Virittimen aaltoalueet: FM, MW (AM)
• Antenni: FM-antenni

Ääni
• Äänentoistojärjestelmä: stereo
• Äänenvoimakkuuden säätö: kierrettävä 

(digitaalinen)
• Lähtöteho: kokonaisteho enintään 50 W

Kaiuttimet
• Sisäisten kaiuttimien määrä: 2 koko äänialueen 

kaiutinta + 2 passiivielementtiä

Liitännät
• Bluetooth-profiilit: A2DP, AVRCP

• USB: USB Host -liitäntä
• Äänitulo (3,5 mm)

Käyttömukavuus
• Näyttötyyppi: LCD-näyttö
• Lataajan malli: päältä ladattava
• Taustavalo
• Taustaväri: Kellanruskea

Virta
• Virtalähde: Verkko- tai akkuvirta
• Verkkovirta: AC 100 V–240 V
• Akun/pariston tyyppi: D-koko (LR20)
• Jännite: 1,5 V
• Paristojen määrä: 8

Lisätarvikkeet
• Kaapelit/liitäntä: Verkkolaite
• Takuu: Takuuvihko
• Muuta: Käyttöopas

Mitat
• Tuotteen mitat (LxSxK): 523 x 223 x 210 mm
• Pakkauksen mitat (LxSxK): 560 x 265 x 265 mm
• Laitteen paino: 3,8 kg
• Paino pakattuna: 4,8 kg
•
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