
 

 

Philips
CD Soundmachine

Bluetooth
50 W
Dynamiskt ljus

PX840T
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ilips bärbara PX840T-ljudsystem spelar enkelt upp musik från dina favoritkällor – 
etooth, USB, CD och FM/MW-radio. Det inbyggda, dynamiska ljussystemet och 

effekten på 50 W ger dig den optimala lyssningsupplevelsen.

Njut av musiken från olika källor
• Strömma musik trådlöst via Bluetooth™ från din smarttelefon
• USB Direct för MP3-musikuppspelning
• Spela upp MP3-CD, CD och CD-R/RW
• FM/MW (AM)-stereomottagare
• Ljudingång för enkel bärbar musikuppspelning

Lättanvänd
• Få fart på festen med dynamiskt ljus
• Blandad/upprepad uppspelning av CD för personlig musikunderhållning
• Programmerbar för 20 CD-spår
• 20 förinställda kanaler

Kraftfullt ljut som hörs och känns
• Total uteffekt på 50 W RMS
• Passiv teknik för bättre prestanda på låga frekvenser
• DBB (Dynamic Bass Boost) för djupare och bättre ljud



 Strömma musik via Bluetooth™

Bluetooth är en teknik för trådlös 
kommunikation på nära avstånd som är både 
stabil och energieffektiv. Tekniken ger enkel 
trådlös anslutning till iPod/iPhone/iPad eller 
andra Bluetooth-enheter som smarttelefoner, 
surfplattor och till och med bärbara datorer så 
att du enkelt kan spela upp din favoritmusik 
eller ljud från film och spel trådlöst via 
högtalaren.

USB Direct för MP3-musik
USB Direct för MP3-musikuppspelning

Spela upp MP3-CD, CD och CD-R/RW

MP3 står för "MPEG 1 Audio layer-7,6 cm (3") 
och är en revolutionerande 
komprimeringsteknik där digitala musikfiler 
kan göras upp till 10 gånger mindre utan att 
ljudkvaliteten försämras i någon större 
utsträckning. MP3 är ett vanligt 

ljudkomprimeringsformat på Internet för 
snabb och enkel överföring av ljudfiler.

FM/MW (AM)-stereomottagare
FM/MW (AM)-stereomottagare

Lys upp festen

Få fart på festen och lys upp musiken med det 
dynamiska ljussystemet. Ställ in nattbelysningen 
med två dynamiska ljuseffekter som lyser 
direkt från högtalarna. Tänd/släck lamporna 
genom att vrida på strömbrytaren, utan att 
missa en enda ton. Lys upp festen som du vill, 
från avslappnad stämningsbelysning till 
spännande dansklubbseffekter. Ställ in ton och 
stämning samtidigt!

DBB (Dynamic Bass Boost)

Med DBB (Dynamic Bass Boost) maximerar du 
musikupplevelsen med en knapptryckning och 
tydliggör basen i alla volyminställningar – från 

lågt till högt. De lägsta basfrekvenserna går ofta 
förlorade vid låga volymer. För att motverka 
detta kan du ställa in DBB så att basen förstärks 
och du kan njuta av ett rikt ljud även när du 
skruvar ned volymen.

Digital ljudkontroll

Med digital ljudkontroll får du ett urval 
förinställningar – Jazz, Rock, Pop och Classic – 
som du kan använda till att optimera 
frekvensomfånget för olika musikstilar. För 
varje läge används grafisk frekvenskorrigering 
för att automatiskt justera ljudbalansen och 
förstärka de viktigaste ljudfrekvenserna i den 
valda musikstilen. Med digital ljudkontroll får 
du enkelt ut mesta möjliga av musiken genom 
att finjustera ljudbalansen så att den passar för 
den musik du spelar.
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Ljuduppspelning
• Bluetooth
• Uppspelningsmedia: CD, CD-R, CD-RW, MP3-

CD-skiva
• Skivuppspelningslägen: spola framåt/bakåt, nästa/

föregående albumsökning, nästa/föregående 
spårsökning, repeat/shuffle/program

• USB-uppspelningsläge: spola framåt/bakåt, nästa/
föregående albumsökning, nästa/föregående 
spårsökning, repeat/shuffle/program

Mottagare/mottagning/sändning
• Radioband: FM, MW (AM)
• Antenn: FM-antenn

Ljud
• Ljudsystem: stereo
• Volymkontroll: ratt (digital)
• Uteffekt: Totalt 50 W (max.)

Högtalare
• Antal inbyggda högtalare: 2 fullregister + 2 passiva 

element

Anslutningar
• Bluetooth-profiler: A2DP, AVRCP

• USB: USB-värd
• Ljudingång (3,5 mm)

Bekvämlighet
• Skärmtyp: LCD-display
• typ av laddare: toppmatad
• Bakgrundsbelysning
• Färg på bakgrundsbelysning: Gul

Effekt
• Strömförsörjning: Växelström eller batteri
• Nätström: Växelström 100?240 V
• Batterityp: D-storlek (LR20)
• Batterispänning: 1,5 V
• Antal batterier: 8

Tillbehör
• Kablar/anslutning: Nätadapter
• Garanti: Garantibevis
• Övrigt: Bruksanvisning

Mått
• Produktmått (B x D x H): 523 x 223 x 210 mm
• Förpackningens mått (B x D x H): 560 x 265 x 265 

mm
• Produktvikt: 3,8 kg
• Vikt inkl. förpackning: 4,8 kg
•

PX840T/12

Specifikationer
CD Soundmachine
Bluetooth 50 W, Dynamiskt ljus

http://www.philips.com

