
 

 

Philips
CD Soundmachine

Bluetooth
50 W
Dinamikus fényhatások.
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Philips PX840T hordozható hangrendszerrel könnyedén lejátszhatja zeneszámait kedvenc 
luetooth, USB, CD és FM/MW-rádió - forrásairól. A beépített dinamikus fényhatások 
dszere és az 50 W kimeneti teljesítmény egyedülálló hallgatási élményt nyújt.

Élvezze a több forrásból érkező zenét
• Vezeték nélküli zenestreamelés okostelefonról, Bluetooth™ kapcsolattal
• USB Direct az MP3 formátumú zene lejátszásához
• MP3-CD, CD és CD-R/RW lejátszás
• FM/MW (AM) sztereó hangolóegység
• Audiobemenet a könnyű hordozható zenelejátszáshoz

Egyszerű használat
• Dobja fel a bulihangulatot dinamikus fénnyel!
• CD kevert lejátszása/ismétlése a személyes zenei élményhez
• 20 programozható CD szám
• 20 programozható rádióállomás

Erőteljes hang, amit hall és érez
• 50 W RMS maximális kimeneti teljesítmény
• Passzív sugárzó a jobb alacsony frekvenciás teljesítményhez
• Dinamikus basszuskiemelés: mély, drámai hang



 Zenestreamelés Bluetooth™ 
kapcsolattal

A Bluetooth® egy stabil és energiahatékony, 
rövid hatótávolságú, vezeték nélküli 
kommunikációs technológia. A technológia 
lehetővé teszi iPod/iPhone/iPad készülékhez, 
illetve más Bluetooth® készülékekhez - pl. 
okostelefonokhoz, táblagépekhez, sőt 
laptopokhoz - történő egyszerű vezeték nélküli 
csatlakozást. Így könnyen, vezeték nélkül 
élvezheti kedvenc zeneszámait, illetve a videók 
és játékok hangját a hangszóróból.

USB Direct az MP3 formátumú zenéhez
USB Direct az MP3 formátumú zene 
lejátszásához

MP3-CD, CD és CD-R/RW lejátszás

Az MP3 rövidítés az „MPEG 1 Audio Layer – 
7,6 cm (3")” kifejezést takarja. Az MP3 egy 
forradalmian új tömörítési technológia, 
amellyel hatalmas digitális zenei fájlok tized 
akkora méretre csökkenthetők, 
hangminőségük radikális romlása nélkül. Az 

MP3 vált a világhálón használt szabványos 
hangtömörítési formátummá, amely a 
hangfájlok könnyű és gyors átvitelét teszi 
lehetővé.

FM/MW (AM) sztereó hangolóegység
FM/MW (AM) sztereó hangolóegység

Vigyen fényt a buliba!

Dobja fel a bulihangulatot, és vonja be fénnyel 
a zenét. Vigyen fényt az éjszakába két vagány, 
dinamikus fényhatással, melyek egyenesen a 
hangszórókból érkeznek. Mindössze egy 
kapcsolót kell átváltania ahhoz, hogy a fények 
kigyulladjanak, vagy kialudjanak, miközben 
egyetlen ütemet sem kell kihagynia. Vigyen 
fényt a buliba tetszése szerint, a chillout 
fényektől kezdve a pörgős dance club 
hatásokig. Állítsa be a hangerőt és a hangulatot 
egyszerre!

Dinamikus basszuskiemelés

A Dinamikus mélyhang-kiemelés maximálisra 
növeli a zenei élvezetet, hiszen egyetlen 

gombnyomással képes kiemelni a zene 
mélyhang-tartalmát – bármilyen legyen is a 
hangerő-beállítás: alacsony vagy magas! A 
legmélyebb frekvenciák rendszerint elvesznek 
a hangerő alacsony szintre állítása mellett. 
Ennek ellensúlyozására a Dinamikus mélyhang-
kiemelés beállítható a mély hangszintek 
kiemelésére, így Ön kiegyenlített hanghatást 
élvezhet a hangerő csökkentése esetén is.

Digitális hangzásszabályzás

A digitális hangzásszabályzás lehetővé teszi, 
hogy az előre beállított Jazz, Rock, Pop és 
Classic beállítás kiválasztásával optimalizálja a 
különböző zenei műfajok 
frekvenciatartományait. Az egyes üzemmódok 
grafikus hangszínszabályozás segítségével 
automatikusan módosítják a hangkiegyenlítést, 
és erősítik az adott zenei stílusban 
leggyakoribb hangfrekvenciákat. A digitális 
hangzásszabályozás pontosan az éppen játszott 
zene típusához igazítja a kiegyenlítést, így a 
lehető legtöbbet hozhatja ki a zenéből.
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Audiolejátszás
• Bluetooth
• Adathordozók lejátszása: CD, CD-R, CD-RW, 

MP3-CD
• Lemezlejátszási módok: gyorskeresés előre/

visszafelé, következő/előző album keresés, 
következő/előző műsorszám keresése, ismétléses/
véletlen sorrendű/programozott

• USB-lejátszási mód: gyorskeresés előre/visszafelé, 
következő/előző album keresés, következő/előző 
műsorszám keresése, ismétléses/véletlen 
sorrendű/programozott

Hangolóegység/Vétel/Adás
• Hangolási sávok: FM, MW (AM)
• Antenna: FM antenna

Hang
• Hangrendszer: sztereó
• Hangerőszabályzás: forgatógomb (digitális)
• Kimeneti teljesítmény: Max. 50 W összteljesítmény

Hangszórók
• A beépített hangszórók száma: 2 szélessávú + 2 

passzív sugárzó

Csatlakoztathatóság
• Bluetooth profilok: A2DP, AVRCP

• USB-vel: USB-gazdaport
• Audiobemenet (3,5 mm-es)

Kényelem
• Kijelző típusa: LCD kijelző
• Betöltő típusa: felső
• Háttérvilágítás
• Háttérfény színe: Borostyánsárga

Energiaellátás
• Tápellátás: AC- vagy akkumulátorbemenet
• Hálózati tápellátás: AC 100–240 V
• Akkumulátor típusa: D méretű (LR20)
• Elemfeszültség: 1,5 V
• Elemek száma: 8

Tartozékok
• Kábelek/csatlakozás: AC/DC adapter
• Jótállás: Garancialevél
• Egyéb: Felhasználói kézikönyv

Méretek
• Termék méretei (szé x mé x ma): 523 x 223 x 

210 mm
• Méret csomagolással együtt (szé x mé x ma): 560 x 

265 x 265 mm
• Termék tömege: 3,8 kg
• Tömeg, a csomagolással együtt: 4,8 kg
•
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