
 

 

Philips
CD Soundmachine

Bluetooth
50 W
Dünaamiline valgustus
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ilips PX840T kaasaskantav helisüsteem mängib muusikat vabalt teie lemmikallikast, olgu 
e Bluetooth, USB, CD või FM/MW-raadio. Sisseehitatud dünaamiline valgussüsteem ja 
 W väljundvõimsus tagavad täiusliku kuulamiselamuse.

Nautige muusikat mitmest allikast
• Voogedastage muusikat juhtmevabalt Bluetooth™ -i kaudu oma nutitelefonist
• USB Direct MP3-vormingus muusika taasesitamiseks
• Esitage MP3-CD-sid, CD-sid ja CD-RW-sid
• FM-/MW-stereotuuner
• Helisisend kaasaskantavates seadmetes oleva muusika hõlpsaks esitamiseks

Lihtne kasutada
• Lisage peole dünaamilise valgusega meeleolu
• CD juhuesitus/kordus muusika kohandatud nautimiseks
• 20 muusikapala programmeerimine CD-lt
• 20 eelseadistatavat jaama

Võimas heli, mida kuulete ja tunnete
• Maksimaalne väljundvõimsus 50 W RMS
• Passiivradiaator tagab parema jõudluse madalsagedustel.
• Dünaamiline bassivõimendi sügava ja dramaatilise heli jaoks



 Voogedastage muusikat Bluetooth™-i 
kaudu

Bluetooth on lühikese vahemaaga traadita side 
tehnoloogia, mis on nii vastupidav kui ka 
energiasäästlik. Tehnoloogia võimaldab lihtsasti 
ühendada iPodi/iPhone'i/iPadi või muu 
Bluetoothi seadme, nagu nutitelefoni, 
tahvelarvuti või isegi sülearvuti, et saaksite 
nautida oma lemmikmuusikat, video või 
mängude heli kõlarite kaudu juhtmevabalt.

USB Direct MP3-vormingus muusika 
esitamiseks
USB Direct MP3-vormingus muusika 
taasesitamiseks

Esitage MP3-CD-sid, CD-sid ja CD-RW-
sid

MP3 tähistab standardit "MPEG-1 Audio layer-
7.6 cm (3"). MP3 on revolutsiooniline 
tihendustehnoloogia, millega saab suuri 
muusikafaile kuni 10 korda kahandada, 

halvendamata märkimisväärselt nende 
kvaliteeti. MP3st on saanud standardne veebis 
kasutatav helitihendusvorming, millega saab 
helifaile kiirelt ja lihtsalt edastada.

FM-/MW-stereotuuner
FM-/MW-stereotuuner

Valgusküllane pidu

Lisage peole dünaamilise valgusega meeleolu 
vastavalt muusikale. Seadistage sume öövalgus 
kõlari kahte lahedat dünaamilist valgusefekti 
kasutades. Lülitage tuled lülitit vajutades sisse ja 
välja, ilma et see mõjutaks muusika rütmi. 
Lisage peole valgust just vastavalt oma soovile, 
olgu selleks siis lõõgastav meeleoluvalgus või 
huvitavad, tantsuklubile omased valgusefektid, 
ning seadistage samal ajal valgustoon ja 
meeleolu!

Dünaamiline bassivõimendi

Dünaamiline bassivõimendi võimendab 
muusikaelamust, rõhutades muusika 
bassikomponenti kõigil helitugevustel vaid 
nupuvajutusega. Väikese helitugevuse korral 
kaob madalaima sagedusega bassiheli. Selle 
probleemi kõrvaldamiseks võite lülitada sisse 
dünaamilise bassivõimendi, et nautida ühtlast 
heli ka vaikselt muusikat kuulates.

Digitaalne helijuhtimine

Digitaalse helijuhtimisega saate valida eelnevalt 
seadistatud režiimid Jazz, Rock, Pop ja Classic, 
et optimeerida sagedusvahemikke erinevate 
muusikastiilide jaoks. Igas režiimis 
reguleeritakse graafilise ekvalaiseri 
automaatselt heli tasakaalu ja võimendatakse 
valitud muusikastiili jaoks kõige olulisemaid 
helisagedusi. Digitaalne helijuhtimine lihtsustab 
muusika parimat esitamist, reguleerides heli 
tasakaalu täpselt teie esitatavale muusikale 
sobivaks.
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Heliesitus
• Bluetooth
• Esitatav andmekandja: CD-, CD-R, CD-RW, MP3-

CD
• Plaatide esitusrežiimid: Edasi- ja tagasikerimine, 

Järgmisele/eelmisele albumile liikumine, Järgmisele/
eelmisele muusikapalale liikumine, Kordus/
juhuesitus/programmeerimine

• USB taasesitusrežiim: Edasi- ja tagasikerimine, 
Järgmisele/eelmisele albumile liikumine, Järgmisele/
eelmisele muusikapalale liikumine, Kordus/
juhuesitus/programmeerimine

Tuuner/Vastuvõtt/Ülekanne
• Tuuneri sagedusribad: FM, MW (AM)
• Antenn: FM antenn

Heli
• Helisüsteem: Stereo
• Helitugevuse regulaator: Pööratav nupp 

(digitaalne)
• Väljundvõimsus: Max 50 W koguvõimsus

Kõlarid
• Sisseehitatud kõlarite arv: 2 täieulatuslikku + 2 

passiivradiaatorit

Ühenduvus
• Bluetoothi profiilid: A2DP, AVRCP
• USB: USB host
• Helisisend (3,5 mm)

Mugavus
• Ekraani tüüp: LCD-ekraan
• Laadija tüüp: Ülal
• Tagantvalgustus
• Taustvalgustuse värv: Oranž

Võimsus
• Toiteallikas: Vahelduvvoolu- või patareitoide
• Toiteallikas: AC 100 V - 240 V
• Aku tüüp: D-mõõt (LR20)
• Aku pinge: 1,5 V
• Patareide arv: 8

Tarvikud
• Kaablid/ühendused: Vahelduvvooluadapter
• Garantii: Garantiileht
• Muu: Kasutusjuhend

Mõõtmed
• Toote mõõtmed (L x S x K): 523 x 223 x 210 mm
• Pakendi mõõtmed (L x S x K): 560 x 265 x 265 mm
• Toote kaal: 3,8 kg
• Kaal (koos pakendiga): 4,8 kg
•
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