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enośny zestaw audio PX840T firmy Philips umożliwia łatwe odtwarzanie muzyki z ulubionych 
deł — Bluetooth, USB, CD oraz radia FM/MW. Wbudowany dynamiczny system oświetlenia 

az moc wyjściowa 50 W zapewniają najlepsze wrażenia podczas odsłuchu.

Korzystaj z różnych źródeł muzyki
• Bezprzewodowe przesyłanie muzyki ze smartfona przez Bluetooth™
• Bezpośrednie odtwarzanie plików MP3 przez USB
• Odtwarzanie płyt MP3-CD, CD i CD-R/RW
• Tuner stereo FM/MW (AM)
• Wejście audio ułatwia odtwarzanie muzyki z urządzeń przenośnych

Wygodne użytkowanie
• Rozruszaj imprezę dynamicznym światłem
• Odtwarzanie CD losowe/wielokrotne, by lepiej cieszyć się muzyką
• Odtw. CD z funkcją program. 20 utworów
• 20 zaprogramowanych stacji

Potężny dźwięk, który słyszysz i czujesz
• Maksymalna moc wyjściowa 50 W RMS



 Strumieniowe przesyłane muzyki przez 
Bluetooth™

Bluetooth to bezprzewodowa technologia 
komunikacyjna krótkiego zasięgu, która jest 
solidna i energooszczędna. Technologia ta 
umożliwia łatwą bezprzewodową komunikację 
z urządzeniami iPod/iPhone/iPad lub innymi 
urządzeniami Bluetooth, takimi jak smartfony, 
tablety czy laptopy. Dzięki temu można w 
prosty sposób odtwarzać bezprzewodowo 
ulubioną muzykę lub dźwięk z filmu bądź gry.

Bezpośrednie odtwarzanie plików MP3 
przez USB
Bezpośrednie odtwarzanie plików MP3 przez 
USB

Odtwarzanie płyt MP3-CD, CD i CD-R/
RW

MP3 to skrót od „MPEG 1 Audio layer-3”. MP3 
to rewolucyjna technologia kompresji, dzięki 
której duże pliki muzyczne można 10-krotnie 
pomniejszyć, nie tracąc prawie nic na jakości 
dźwięku. Dzięki możliwości szybkiego 
i łatwego przesyłania dźwięku, format MP3 stał 

się standardowym sposobem kompresji 
dźwięku w Internecie.

Tuner stereo FM/MW (AM)
Tuner stereo FM/MW (AM)

Rozświetl imprezę

Możesz rozkręcić imprezę za pomocą 
dynamicznego oświetlenia dopasowanego do 
muzyki. Noc nabierze kolorów dzięki dwóm 
atrakcyjnym efektom świetlnym emitowanym 
bezpośrednio z głośników. Światła można 
włączać i wyłączać przy użyciu przełącznika bez 
konieczności zatrzymywania muzyki. Rozświetl 
imprezę w dowolny sposób, wybierając np. 
efekt pasujący do muzyki ambient/chill-out lub 
ekscytujących tanecznych dźwięków — w ten 
sposób możesz ustawić ton i nastrój panujący 
w pomieszczeniu.

Dynamiczne wzmocnienie basów

Dynamiczne wzmocnienie tonów niskich 
(DBB) to robiące duże wrażenie uwydatnienie 
basów w nagraniu muzycznym w całym 
zakresie ustawień głośności — od niskiego do 

wysokiego — za jednym naciśnięciem 
przycisku! Ustawienie głośności na niskim 
poziomie powoduje zazwyczaj utratę dolnych 
niskotonowych częstotliwości dźwięku. Aby 
do tego nie dopuścić, można włączyć 
dynamiczne wzmocnienie basów, które 
pozwala słuchać pełnego dźwięku nawet po 
ściszeniu.

Cyfrowa korekcja dźwięku (DSC)

Funkcja cyfrowej korekcji dźwięku oferuje 
wybór wstępnie zaprogramowanych ustawień 
korektora — jazz, rock, pop i muzyka 
klasyczna — pozwalających na 
zoptymalizowanie zakresów częstotliwości dla 
różnych stylów muzycznych. Każdy tryb 
wykorzystuje technologię korekcji graficznej w 
celu automatycznego dostrojenia balansu 
dźwięku i uwydatnienia jego częstotliwości 
mających największe znaczenie w danym stylu. 
Dzięki precyzyjnemu dostosowaniu balansu 
dźwięku do gatunku muzycznego, funkcja 
korekcji dźwięku pozwala czerpać maksymalną 
przyjemność ze słuchania muzyki.
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Odtwarzanie dźwięku
• Bluetooth
• Odtwarzane nośniki: CD, CD-R, CD-RW, MP3-

CD
• Tryby odtwarzania płyt: szybkie odtwarzanie do 

przodu/do tyłu, przeszukiwanie następnego/
poprzedniego albumu, wyszukiwanie następnej/
poprzedniej ścieżki, odtwarzanie wielokrotne/
losowe/zaprogramowane

• Tryb odtwarzania za pomocą złącza USB: szybkie 
odtwarzanie do przodu/do tyłu, przeszukiwanie 
następnego/poprzedniego albumu, wyszukiwanie 
następnej/poprzedniej ścieżki, odtwarzanie 
wielokrotne/losowe/zaprogramowane

Tuner/Odbiór/Transmisja
• Pasma tunera: FM, MW (AM)
• Antena: Antena FM

Dźwięk
• System dźwięku: stereo
• Regulacja głośności: obrotowy (cyfrowy)
• Moc wyjściowa: Całkowita 50 W (maks.)

Głośniki
• Liczba wbudowanych głośników: 2 

pełnozakresowe + 2 membrany pasywne

Możliwości połączeń
• Profile Bluetooth: A2DP, AVRCP

• USB: Host USB
• Wejście audio (3,5 mm)

Udogodnienia
• Typ wyświetlacza: Wyświetlacz LCD
• Sposób ładowania: góra
• Podświetlenie
• Kolor podświetlenia: Bursztynowy

Moc
• Źródło zasilania: Zasilanie sieciowe lub bateria
• Zasilanie sieciowe: Prąd przemienny 100–240 V
• Rodzaj baterii/akumulatora: Rozmiar D (LR20)
• Napięcie baterii: 1,5 V
• Liczba baterii lub akumulatorów: 8

Akcesoria
• Przewody/podłączenie: Zasilacz sieciowy 

stabilizowany
• Gwarancja: Broszura gwarancyjna
• Inne: Instrukcja obsługi

Wymiary
• Wymiary produktu (S x G x W): 

523 x 223 x 210 mm
• Wymiary opakowania (S x G x W): 

560 x 265 x 265 mm
• Waga produktu: 3,8 kg
• Waga wraz z opakowaniem: 4,8 kg
•
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