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t bærbare lydsystemet PX840T fra Philips spiller av musikk fra favorittkildene dine – 
etooth, USB, CD og FM/MW-radio. Det innebygde, dynamiske lyssystemet og 

gangseffekten på 50 W gir deg den ultimate lydopplevelsen.

Nyt musikk fra ulike kilder
• Stream musikk trådløst fra smarttelefonen via Bluetooth™
• USB Direct for avspilling av MP3-musikk
• Spill MP3-CD, CD og CD-R/RW
• FM stereo/MB (AM)-tuner
• Lyd inn-kontakt for enkel bærbar musikkavspilling

Lett å bruke
• Få bedre stemning med dynamisk lys
• CD shuffle/gjenta for en personlig musikkopplevelse
• 20-spors CD-programmering
• 20 forhåndsinnstilte radiostasjoner

Kraftig lyd du både hører og føler
• 50 W RMS maksimal utgangseffekt
• Passivt element for bedre ytelse ved lave frekvenser
• Dynamisk bassforsterking for dyp og effektfull lyd



 Stream musikk via Bluetooth™

Bluetooth er en trådløs 
kommunikasjonsteknologi med kort 
rekkevidde som er både robust og 
energieffektiv. Teknologien gjør det enkelt 
med trådløs tilkobling til iPod/iPhone/iPad eller 
andre Bluetooth-enheter, for eksempel 
smarttelefoner, nettbrett eller bærbare 
datamaskiner. Dermed kan du enkelt nyte 
favorittmusikken din eller lyd fra video eller 
spill trådløst på denne høyttaleren.

USB Direct for MP3-musikk
USB Direct for avspilling av MP3-musikk

Spill MP3-CD, CD og CD-R/RW

MP3 står for MPEG 1 Audio layer-7,6 cm (3"). 
MP3 er en revolusjonerende 
komprimeringsteknologi som kan gjøre store 
digitale musikkfiler opptil ti ganger mindre uten 
at det går ut over lyden i særlig grad. MP3 gir 

rask og enkel overføring av lydfiler, og har blitt 
standard lydkomprimeringsformat på 
Internett.

FM stereo/MB (AM)-tuner
FM stereo/MB (AM)-tuner

Lys opp selskapet

Få fart på festen med dynamisk belysning til 
musikken. Du kan bruke to kule dynamiske 
lyseffekter som kommer direkte fra 
høyttalerne. Slå lysene av eller på med en 
bryter, helt enkelt. Gi lys til festen akkurat slik 
du vil, kanskje du foretrekker stemningsfullt og 
avslappende lys, eller foretrekker du 
spennende klubbeffekter? Du setter an tonen 
og stemningen!

Dynamisk bassforsterking (DBB)

Dynamisk bassforsterking maksimerer 
musikkopplevelsen ved å forsterke bassen i 

musikken uansett volum - lavt eller høyt – med 
ett tastetrykk! De laveste bassfrekvensene blir 
vanligvis borte når volumet er lavt. For å 
motvirke dette kan du slå på dynamisk 
bassforsterking for å forsterke bassnivåene, slik 
at du kan nyte den samme gode lydgjengivelsen 
også når du senker volumet.

Digital lydkontroll

Digital lydkontroll gir deg et utvalg 
forhåndsinnstilte kontroller for Jazz, Rock, Pop 
og Classic, som du kan bruke til å optimere 
frekvensområdene for ulike musikkstiler. Hver 
modus bruker grafisk utjevningsteknologi til å 
justere lydbalansen automatisk og forbedre de 
viktigste lydfrekvensene i den valgte 
musikkstilen. Digital lydkontroll gjør det enkelt 
å få mer ut av musikken ved at lydbalansen 
finjusteres etter den typen musikk du spiller.
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Lydavspilling
• Bluetooth
• Avspillingsmedier: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
• Modi for plateavspilling: hurtig forover/bakover, 

neste/forrige, albumsøk, neste/forrige, sporsøk, 
gjenta/shuffle/program

• USB-avspillingsmodus: hurtig forover/bakover, 
neste/forrige, albumsøk, neste/forrige, sporsøk, 
gjenta/shuffle/program

Tuner/mottak/overføring
• Tunerbånd: FM, MB (AM)
• Antenne: FM-antenne

Lyd
• Lydsystem: stereo
• Volumkontroll: roterende (digital)
• Utgangseffekt: Totalt 50 W maks.

Høyttalere
• Antall innebygde høyttalere: 2 fulltone + 2 passive 

elementer

Tilkoblingsmuligheter
• Bluetooth-profiler: A2DP, AVRCP

• USB: USB-vert
• Lyd inn (3,5 mm)

Anvendelighet
• Skjermtype: LCD-display
• Plateilegg: topp
• Bakbelysning
• Bakbelysningsfarge: Gul

Drift
• Strømforsyning: AC- eller batteriinngang
• Strømnett: AC 100–240 V
• Batteritype: D-batteri (LR20)
• Batterispenning: 1,5 V
• Antall batterier: 8

Tilbehør
• Kabler/tilkobling: AC/DC-adapter
• Garanti: Garantihefte
• Andre: Brukerhåndbok

Mål
• Produktmål (BxDxH): 523 x 223 x 210 millimeter
• Mål, emballasje (B x D x H): 560 x 265 x 265 mm
• Produktvekt: 3,8 kg
• Vekt, inkl. emballasje: 4,8 kg
•
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