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nosný zvukový systém Philips PX840T bez námahy prehráva hudbu z vašich obľúbených zdrojov – 

 zariadenia s rozhraním Bluetooth, USB, z CD či rádia FM/MW. Vďaka vstavanému dynamickému 

tému osvetlenia a výstupnému výkonu 50 W môžete zažívať dokonalé poslucháčske zážitky.

Užite si hudbu z iného zdroja
• Prehrávajte hudbu bezdrôtovo cez Bluetooth™ z vášho smartfónu
• USB Direct pre prehrávanie hudby vo formáte MP3
• Prehrajte MP3-CD, CD a CD-R/RW
• FM/MW (AM) stereofónny tuner
• Zvukový vstup pre jednoduché prehrávanie hudby z prenosných zariadení

Jednoduché používanie
• Rozpumpujte večierok vďaka dynamickému osvetleniu
• CD náhodne/opakovať pre osobné potešenie z hudby
• 20 naprogramovaných skladieb z disku CD
• 20 predvolených rozhlasových staníc

Výkonný zvuk, ktorý možno počuť i cítiť
• Maximálny výstupný výkon 50 W RMS
• Pasívny žiarič pre lepší výkon pri nízkych frekvenciách
• Dynamické zvýraznenie basov pre hlboký a vzrušujúci zvuk



 Prehrávajte hudbu cez Bluetooth™

Bluetooth je technológia bezdrôtovej 
komunikácie na krátke vzdialenosti, ktorá je 
spoľahlivá aj energeticky úsporná. Táto 
technológia umožňuje jednoduché bezdrôtové 
pripojenie k zariadeniam iPod/iPhone/iPad 
alebo iným zariadeniam s technológiou 
Bluetooth, ako sú smartfóny, tablety či 
dokonca laptopy. Vďaka tomu si cez tento 
reproduktor môžete bezdrôtovo vypočuť 
svoju obľúbenú hudbu, zvuk filmov alebo hier.

USB Direct pre prehrávanie hudby vo 
formáte MP3
USB Direct pre prehrávanie hudby vo formáte 
MP3

Prehrajte MP3-CD, CD a CD-R/RW

MP3 označuje „MPEG 1 Audio layer-3“. 
Formát MP3 je revolučná technológia 
kompresie, pri ktorej sa môžu veľké súbory s 
digitálnou hudbou až 10-násobne zmenšiť bez 
radikálneho zníženia kvality zvuku. MP3 sa stal 

bežným formátom kompresie zvuku 
používaným na webe, ktorý umožňuje rýchly a 
jednoduchý prenos zvukových súborov.

FM/MW (AM) stereofónny tuner
FM/MW (AM) stereofónny tuner

Rozžiarte atmosféru večierka

Rozvírte zábavu na večierku vďaka 
dynamickému osvetleniu, ktoré rozžiari vašu 
hudbu. Osvetlite noc vďaka dvom úžasným 
efektom osvetlenia, ktoré vyžarujú priamo 
z reproduktorov. Svetlá môžete zapínať a 
vypínať v rytme jednoduchým otočením 
spínača. Vytvorte na večierku atmosféru podľa 
svojich predstáv, od relaxačného okolitého 
osvetlenia až po strhujúce efekty tanečného 
klubu, pričom môžete súčasne nastaviť tón aj 
atmosféru osvetlenia!

Dynamické zvýraznenie basov

Dynamické zvýraznenie basov maximalizuje 
hudobný zážitok zdôraznením basového 

obsahu na všetkých nastaveniach hlasitosti - od 
nízkej po vysokú. Stačí jeden dotyk tlačidla! 
Spodné basové frekvencie sa bežne stratia, keď 
sa hlasitosť nastaví na nízku úroveň. Aby sa 
tomuto zabránilo, dynamické zvýraznenie 
basov možno prepnúť na podporné basové 
úrovne, takže si budete môcť užívať 
konzistentný zvuk aj v prípade, že znížite 
hlasitosť.

Digitálne ovládanie zvuku

Funkcia Digitálneho ovládania zvuku Vám 
ponúka výber prednastavených ovládacích 
prvkov Jazz, Rock, Pop a Classic, pomocou 
ktorých môžete ovládať frekvenčné rozsahy 
pre rôzne hudobné štýly. Každý režim používa 
technológiu grafického vyrovnania, aby 
automaticky prispôsobil zvukovú rovnováhu a 
zlepšil najdôležitejšie zvukové frekvencie vo 
zvolenom zvukovom štýle. Digitálne ovládanie 
zvuku umožňuje vyťažiť z hudby maximum 
presným prispôsobením zvukovej rovnováhy 
tak, aby zodpovedala typu hudby, ktorý práve 
prehrávate.
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Prehrávanie zvuku
• Bluetooth: áno
• Prehrávané médiá: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
• Režimy prehrávania disku: rýchlo dopredu/dozadu, 

vyhľadávanie ďalší/predchádz. album, vyhľadávanie 
ďalšej/predchádz. skladby, opakovať/náhodne/
program

• Režim prehrávania z USB: rýchlo dopredu/dozadu, 
vyhľadávanie ďalší/predchádz. album, vyhľadávanie 
ďalšej/predchádz. skladby, opakovať/náhodne/
program

Tuner/Príjem/Vysielanie
• Pásma tunera: FM, MW (AM)
• Anténa: FM anténa

Zvuk
• Zvukový systém: stereofónny
• Ovlád. hlasitosti: otočné (digitálne)
• Výstupný výkon: Celkovo max. 50 W

Reproduktory
• Počet vstavaných reproduktorov: 2 s plným 

rozsahom + 2 pasívne radiče

Pripojiteľnosť
• Profily Bluetooth: A2DP, AVRCP

• USB: USB hostiteľ
• Zvukový vstup (3,5 mm)

Vybavenie a vlastnosti
• Typ displeja: LCD displej
• Typ vkladania: zvrchu
• Podsvietenie
• Farba podsvietenia: Jantárová

Výkon
• Zdroj napájania: Zo siete alebo batérie
• Napájanie zo siete: AC 100 V – 240 V
• Typ batérie: Veľkosť D (LR20)
• Napätie batérie: 1,5 V
• Počet batérií: 8

Príslušenstvo
• Káble/pripojenie: Adaptér AC/DC
• Záruka: Záručný list
• Iné: Manuál používateľa

Rozmery
• Rozmery produktu (ŠxHxV): 523 x 223 x 210 mm
• Rozmery balenia (Š x H x V): 560 x 265 x 265 mm
• Hmotnosť výrobku: 3,8 kg
• Hmotnosť vrátane balenia: 4,8 kg
•
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