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 Bluetooth
temul audio portabil Philips PX840T redă muzică fără efort de la sursele tale preferate 
luetooth, USB, CD şi radio FM/MW. Sistemul de iluminat încorporat, dinamic şi 
terea de ieşire de 50 W îţi oferă o experienţă de ascultare desăvârşită.

Savuraţi muzica din diverse surse
• Transmite muzică wireless prin Bluetooth™ de pe smartphone
• USB Direct pentru redarea de muzică MP3
• Redare MP3-CD, CD și CD-R/RW
• Tuner stereo FM/MW (AM)
• Intrare audio pentru redarea muzicii portabile

Ușor de utilizat
• Antrenează ritmul petrecerii cu lumină dinamică
• Redare aleatorie/Repetare CD pentru savurarea personalizată a muzicii
• 20 de piese programabile de pe CD
• 20 posturi cu reglare presetată

Un sunet de calitate, puternic și fără distorsiuni
• Putere maximă de ieșire de 50 W RMS
• Radiator pasiv pentru performanţă mai bună la frecvenţă joasă
• Dynamic Bass Boost pentru bas profund și dramatic



 Transmite muzică prin Bluetooth™

Bluetooth este o tehnologie de comunicare 
wireless pe rază scurtă, durabilă și eficientă 
energetic. Tehnologia permite conectarea 
wireless ușoară la iPod/iPhone/iPad sau alte 
dispozitive Bluetooth, precum smartphone-uri, 
tablete sau chiar laptopuri. Astfel vă puteţi 
bucura cu ușurinţă de muzica și sunetele 
preferate de la clipuri video sau jocuri, 
wireless, cu această boxă.

USB Direct pentru muzică MP3
USB Direct pentru redarea de muzică MP3

Redare MP3-CD, CD și CD-R/RW

MP3 înseamnă „MPEG 1 Audio layer-7,6 cm 
(3")”. MP3 este o tehnologie revoluţionară prin 
care fișierele audio mari sunt comprimate de 
10 ori fără o scădere simţitoare a calităţii 
audio. MP3 a devenit formatul standard de 

compresie audio utilizat pe Web, permiţând 
transferul rapid și ușor al fișierelor audio.

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

Luminează petrecerea

Antrenează ritmul petrecerii cu lumină 
dinamică pentru iluminarea muzicii. Aprinde 
noaptea cu două efecte grozave de lumină 
dinamică, care strălucesc direct de la boxe. 
Aprinde sau stinge luminile prin atingerea unui 
comutator, fără a pierde ritmul. Luminează 
petrecerea oricum dorești, de la lumina 
ambientală de relaxare până la efectele 
captivante de club, setează tonul și starea de 
spirit în același timp!

Dynamic Bass Boost

Dynamic Bass Boost optimizează frecvenţele 
joase în funcţie de volum, prin simpla apăsare a 

unui buton. De obicei, frecvenţele joase ale 
basului se pierd când volumul este diminuat. 
Pentru a contracara acest efect, funcţia 
Dynamic Bass Boost amplifică nivelul basului, 
pentru ca dumneavoastră să vă puteţi bucura 
de un sunet consistent chiar și atunci când 
reduceţi volumul.

Digital Sound Control

Digital Sound Control vă oferă posibilitatea de 
a preseta modurile Jazz, Rock, Pop sau Clasic 
pentru optimizarea intervalelor de frecvenţe 
pentru diferite stiluri muzicale. Fiecare mod 
folosește o tehnologie de egalizare pentru 
reglarea automată a balansului și amplificarea 
celor mai importante frecvenţe pentru 
respectivul stil de muzică. Nu în ultimul rând, 
Digital Sound Control vă permite să vă 
bucuraţi din plin de muzica preferată, reglând 
balansul în funcţie de stilul de muzică ascultat.
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Redare audio
• Bluetooth
• Medii de redare: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
• Moduri redare disc: derulare rapidă înainte/înapoi, 

căutare album următor/anterior, căutare melodie 
următoare/anterioară, repetare/redare aleatorie/
programare

• Mod de redare USB: derulare rapidă înainte/înapoi, 
căutare album următor/anterior, căutare melodie 
următoare/anterioară, repetare/redare aleatorie/
programare

Tuner/Recepţie/Transmisie
• Benzi pentru tuner: FM, MW (AM)
• Antenă: Antenă FM

Sunet
• Sistem audio: stereo
• Controlul volumului: rotativ (digital)
• Putere de ieșire: Putere totală max. 50 W

Difuzoare
• Nr. de boxe încorporate: 2 radiatoare gamă 

completă + 2 radiatoare pasive

Conectivitate
• Profiluri Bluetooth: A2DP, AVRCP

• USB: Port USB
• Intrare audio (3,5 mm)

Confort
• Tip ecran: Afișaj LCD
• Tip încărcător: sus
• Iluminare din spate
• Culoare iluminare din spate: Chihlimbar

Alimentare
• Sursă de alimentare: Intrare pentru baterie sau c.a.
• Sursă de alimentare reţea: AC 100 V- 240 V
• Tip baterie: Dimensiune D (LR20)
• Tensiune baterie: 1,5 V
• Număr de baterii: 8

Accesorii
• Cabluri/conexiune: Adaptor c.a.-c.c.
• Garanţie: Certificat de garanţie
• Altele: Manual de utilizare

Dimensiuni
• Dimensiunile produsului (l x A x H): 523 x 223 x 

210 mm
• Dimensiunile ambalajului (l x A x H): 560 x 265 x 

265 mm
• Greutate produs: 3,8 kg
• Greutate cu ambalaj inclus: 4,8 kg
•
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