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 „Bluetooth®“
šiojamoji „Philips“ PX840T garso sistema lengvai atkuria muziką iš jūsų mėgstamų 

tinių – „Bluetooth®“, USB, CD ir FM/MW radijo. Integruota dinamiška apšvietimo 
tema ir 50 W išvestis suteikia galimybę mėgautis neprilygstamais klausymosi pojūčiais.

Mėgaukitės muzika iš skirtingų šaltinių
• Transliuokite muziką belaidžiu būdu per „Bluetooth™“ iš išmaniojo telefono
• „USB Direct“ MP3 muzikos perklausai
• Leiskite MP3-CD, CD ir CD-R/RW\
• FM/MW (AM) stereofoninis imtuvas
• Naudodami garso įvestį paprasčiau atkursite muziką iš nešiojamųjų įrenginių

Paprasta naudoti
• Pagyvinkite vakarėlį dinamišku apšvietimu
• CD grojimas atsitiktine tvarka / kartojimas asmeniniam mėgavimuisi muzika
• 20 takelių programuojamas CD
• 20 iš anksto nustatytų stočių

Galite išgirsti ir pajausti galingą garsą
• 50 W RMS maksimali išvesties galia
• Pasyvusis skleistuvas – sodresnis žemųjų dažnių garsas
• Dinaminis žemųjų dažnių stiprinimas – sodrus ir dinamiškas garsas



 Transliuokite muziką per „Bluetooth™“

„Bluetooth“ yra trukdžiams atspari ir mažai 
energijos naudojanti nedidelio atstumo 
belaidžio ryšio technologija. Naudojant šią 
technologiją galima lengvai belaidžiu ryšiu 
prisijungti prie „iPod“ / „iPhone“/ „iPad“ arba 
kitų „Bluetooth“ įrenginių, tokių kaip išmanieji 
telefonai, planšetiniai kompiuteriai arba net 
nešiojamieji kompiuteriai. Todėl per šį 
garsiakalbį be jokių laidų galite mėgautis 
mėgstama muzika, vaizdo įrašų arba žaidimų 
garsu.

„USB Direct“ MP3 muzikai
„USB Direct“ MP3 muzikos perklausai

Leiskite MP3-CD, CD ir CD-R/RW\

MP3 („MPEG 1 Audio layer“ 7,6 cm (3 col.) yra 
revoliucinė glaudinimo technologija, kurią 
naudojant didelės skaitmeninės muzikos 
rinkmenos gali būti sumažinamos iki 10 kartų, 
radikaliai nepakeičiant garso kokybės. MP3 

tapo standartiniu garso glaudinimo formatu, 
naudojamu pasauliniame žiniatinklyje, jis 
suteikia galimybę greitai ir lengvai persiųsti 
garso rinkmeną.

FM/MW (AM) stereofoninis imtuvas
FM/MW (AM) stereofoninis imtuvas

Nušvieskite vakarėlį

Pagyvinkite vakarėlį dinamišku muzikos ritmą 
kartojančiu apšvietimu. Nušvieskite naktį 
naudodami du dinamiškus, tiesiai iš garsiakalbių 
sklindančius apšvietimo efektus. Mėgaudamiesi 
muzika perjunkite jungiklį ir įjunkite arba 
išjunkite apšvietimą. Sukurkite jaukų ramaus 
vakaro arba smagaus klubo apšvietimą, tuo 
pačiu nustatykite vakarėlio toną ir sukurkite jo 
nuotaiką!

Dinaminis žemųjų dažnių stiprinimas

Dinaminio žemųjų dažnių stiprinimo funkcija 
maksimaliai padidina mėgavimosi muzika 

galimybes: galite pasirinkti įvairiausius žemųjų 
dažnių muzikos garsų garsumo nustatymus – 
nuo mažo iki didelio – ir viskas vienu mygtuko 
paspaudimu! Žemiausi žemieji dažniai paprastai 
dingsta, kai sumažinate garsumą. Kad taip 
nenutiktų, galima įjungti dinaminį žemųjų 
dažnių stiprinimą ir šiuos dažnius sustiprinti, 
kad nuolatos galėtumėte mėgautis tokiu pat 
garsu – nesvarbu, kokį garsumą pasirinksite.

Skaitmeninio garso valdymas

Skaitmeninis garso valdymas siūlo galimybę iš 
anksto nustatyti „Jazz“, „Rock“, „Pop“ ir 
„Classic“ valdymą, kurį galite naudoti įvairių 
muzikos stilių dažnių optimizavimui. Kiekvienas 
režimas naudoja grafinio suvienodinimo 
technologiją, kuri automatiškai suderina garso 
balansą ir padidina svarbiausius jūsų pasirinkto 
muzikos stiliaus garso dažnius. Be to, 
skaitmeninis garso valdymas padeda mėgautis 
muzika, kruopščiai reguliuojant garso balansą ir 
derinant grojamos muzikos tipą.
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Garso atkūrimas
• „Bluetooth“
• Atkuriama medija: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
• Diskų atkūrimo režimai: Greitai pirmyn / atgal, 

kito/ ankstesnio albumo paieška, Kito / ankstesnio 
takelio paieška, pakartoti/groti atsitiktine tvarka/
programuoti

• USB atkūrimo režimas: Greitai pirmyn / atgal, kito/ 
ankstesnio albumo paieška, Kito / ankstesnio 
takelio paieška, pakartoti/groti atsitiktine tvarka/
programuoti

Derintuvas / imtuvas / siųstuvas
• Imtuvo diapazonas: FM, MW (AM)
• Antena: FM antena

Garsas
• Garso sistema: stereo
• Garsumo reguliatorius: rotarinis (skaitmeninis)
• Išvesties galia: Bendroji didž. 50 W

Garsiakalbiai
• Integruotų garsiakalbių skaičius: 2 viso diapazono + 

2 pasyvieji skleistuvai

Prijungimo galimybė
• „Bluetooth“ profiliai: A2DP, AVRCP

• USB: USB jungtis
• Garso įvestis (3,5 mm)

Patogumas
• Ekrano tipas: LCD ekranas
• Įdėjimo būdas: Viršuje
• Fono apšvietimas
• Fono spalva: Gintaro spalvos

Maitinimas
• Maitinimo šaltinis: AC arba baterijų įvestis
• Elektros energija: AC 100–240 V
• Baterijos tipas: D dydžio (LR20)
• Akumuliatoriaus įtampa: 1,5 V
• Maitinimo elementų skaičius: 8

Priedai
• Laidai / jungtys: AC-DC adapteris
• Garantija: Garantijos lapelis
• Kita: Vartotojo vadovas

Matmenys
• Gaminio matmenys (P x A x G): 523 x 223 x 

210 mm
• Pakuotės matmenys (P x G x A): 560 x 265 x 265 

mm
• Gaminio svoris: 3,8 kg
• Svoris su pakuote: 4,8 kg
•

PX840T/12

Specifikacijos
CD grotuvas
„Bluetooth“ 50 W, Dinaminis apšvietimas

http://www.philips.com

