HOME THEATRES

NHT6600BT

 بلوتوث/  قناة5.1 مسرح منزلي

5.1 CHANNEL HOME THEATRE WITH BLUETOOTH
• Output power(RMS): 50W+18Wx5 RMS
• 5.1 channel
• With USB / SD, Digital FM radio and bluetooth
• LED display
• With remote
• Subwoofer speaker
• Satellite speakers: 5
• Frequency response – 40Hz-20KHz (satellite)
• Power supply: 220 ~ 240V, 50/60HZ

) (آر أم أس5 *  واط18 +  واط50 :• مخرج الكهرباء
5.1 • قناة
. بلوتوث وراديو اف ام رقمي،USB/SD • وحدة
LED • عرض بتقنية
• مع تحكم عن بعد
• مكبر النغمات الفرعي
5 :• مكبرات القمر الصناعي
) كيلو هرتز (قمر صناعي20 - هرتز40 – • استجابة التردد
 هرتز50/60 ، فولط240 ~ 220 :• مزود طاقة

HOME THEATRES

NHT5000BTN

 بلوتوث/  قناة5.1 مسرح منزلي

5.1 CHANNEL HOME THEATRE WITH BLUETOOTH
• Output power – 10000w PMPO
• 5.1 channel
• With USB / SD, Digital FM radio and bluetooth
• LED display
• With remote
• Speaker unit - 5.25” + 3”x 5
• Frequency response – 40Hz-20KHz (satellite)
• Power supply: 220 ~ 240V, 50/60HZ

 واط10000 - • الطاقة القصوى
5.1 • قناة
. بلوتوث وراديو اف ام رقمي،USB/SD • وحدة
LED • عرض بتقنية
• مع تحكم عن بعد
5x”3 + ”5.25 – • قياس مكبر الصوت
) كيلو هرتز (قمر صناعي20 - هرتز40 – • استجابة التردد
 هرتز50/60 ، فولط240 ~ 220 :• مزود طاقة
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HOME THEATRES

NHT5001BT

 بلوتوث/  قناة5.1 مسرح منزلي

5.1 CHANNEL HOME THEATRE WITH BLUETOOTH
• Output power – 10000w PMPO
• 5.1 channel
• With USB / SD, Digital FM radio and bluetooth
• LED display
• With remote
• Speaker unit - 5.25” + 3”x 5
• Frequency response – 40Hz-20KHz (satellite)
• Power supply: 220 ~ 240V, 50/60HZ

 واط10000 - • الطاقة القصوى
5.1 • قناة
. بلوتوث وراديو اف ام رقمي،USB/SD • وحدة
LED • عرض بتقنية
• مع تحكم عن بعد
5x”3 + ”5.25 – • قياس مكبر الصوت
) كيلو هرتز (قمر صناعي20 - هرتز40 – • استجابة التردد
 هرتز50/60 ، فولط240 ~ 220 :• مزود طاقة

HOME THEATRES

NHT2100BTN

مسرح منزلي  2.1قناة  /بلوتوث

2.1 CHANNEL HOME THEATRE WITH BLUETOOTH
• مخرج الكهرباء 15 :واط  8 +واط * ( 2آر أم أس)
• أزرار مضاءة
• مقبس دخل الصوت لسطح مكتب
الحاسب اآللي  /مسجالت أم بي  3واألجهزة الصوتية األخرى
• مقابس آر سي أيه للتوصيل مع مسجالت التلفزيون  /دي في دي  /في سي دي
• يو أس بي  /قاريء بطاقة أس دي  /مسجل أم بي  / 3راديو أف أم
• مكبر النغمات الفرعي 4 :بوصة *  4أوم
• مكبرات القمر الصناعي 3 :بوصة *  4 2أوم
• إستجابة التردد 120 :هرتز ـ  20كيلوهرز (القمر الصناعي)
 20هرتز ـ  170كيلوهرتز (مجهار النغمات الفرعي)
• إمداد الطاقة 220 :فولت  50 ،هرتز  60 /هرتز
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)• Power output: 15W+8W*2 (RMS
• Illuminated buttons
• Audio input jack for desktop PC/MP3
players and other audio devices
• RCA jacks for connecting with TV/DVD/VCD players
• USB / SD card reader / MP3 player / FM radio
• Subwoofer speaker: 4” 4 ohm
• Satellite speakers: 3”x2 4 ohm
)• Frequency response: 120Hz~20 KHz (satellites
)20Hz~170 Hz (subwoofer
• Power supply: N220V, 50Hz/60Hz

HOME THEATRES

NHT2100BT

مسرح منزلي  2.1قناة  /بلوتوث

2.1 CHANNEL HOME THEATRE WITH BLUETOOTH
• مخرج الكهرباء 15 :واط  8 +واط * ( 2آر أم أس)
• أزرار مضاءة
• مقبس دخل الصوت لسطح مكتب
الحاسب اآللي  /مسجالت أم بي  3واألجهزة الصوتية األخرى
• مقابس آر سي أيه للتوصيل مع مسجالت التلفزيون  /دي في دي  /في سي دي
• يو أس بي  /قاريء بطاقة أس دي  /مسجل أم بي  / 3راديو أف أم
• مكبر النغمات الفرعي 4 :بوصة *  4أوم
• مكبرات القمر الصناعي 3 :بوصة *  4 2أوم
• إستجابة التردد 120 :هرتز ـ  20كيلوهرز (القمر الصناعي)
 20هرتز ـ  170كيلوهرتز (مجهار النغمات الفرعي)
• إمداد الطاقة 220 :فولت  50 ،هرتز  60 /هرتز

)• Power output: 15W+8W*2 (RMS
• Illuminated buttons
• Audio input jack for desktop PC/MP3
players and other audio devices
• RCA jacks for connecting with TV/DVD/VCD players
• USB / SD card reader / MP3 player / FM radio
• Subwoofer speaker: 4” 4 ohm
• Satellite speakers: 3”x2 4 ohm
)• Frequency response: 120Hz~20 KHz (satellites
)20Hz~170 Hz (subwoofer
• Power supply: N220V, 50Hz/60Hz

BLUE TOOTH SPEAKERS

NBTS30

نظام مكبر صوت محمول مع بلوتوث وراديو إف إم.

PORTABLE SPEAKER SYSTEM WITH BLUETOOTH AND FM-RADIO
• Play music wirlessly from any gadget
• Dual passive radiators for powerful bass
• Plug & play using USB / Memory card
• Go beyond playlist with FM Radio
• Answer calls with in-built mic
• Play time: 5-8 hours
• Charging time: 3-4 hours
• Rated power: 2x8 W

.• عزف الموسيقا السلكيًا من أي جهاز
• شبكة تبريد ثنائية ساكنى لصوت باس قوي
بطاقة الذاكرة/• وصل وتشغيل باستخدام يو إس بي
.• قائمة أغاني متنوعة مع راديو إف إم
• اإلجابة على المكالمات من خالل ميكروفون مدمج
 ساعات8-5 :• وقت العزف
 ساعات4-3 :• وقت الشحن
 واط8 × 2 :• الطاقة المستهلكة
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BLUE TOOTH SPEAKERS

NBTS50

نظام مكبر صوت محمول مع بلوتوث وراديو إف إم.

PORTABLE SPEAKER SYSTEM WITH BLUETOOTH AND FM-RADIO
• Plug & play using USB
• The built in FM Tuner lets you enjoy your
favorite channels every time.
• Audio-in allows you to enjoy play your music
directly from your divice.
• Compactable with Laptop, Tab, Mobile etc.
• Power: 40W

• وصل وتشغيل باستخدام يو إس بي
• يسمح لك موالف إف إم المدمج باالستمتاع بقنواتك
.المفضلة في كل مرة
• الصوت المدمج يسمح لك باالستمتاع بموسيقاك
.المفضلة مباشرة من جهازك
• متوافق مع الحواسب المحمولة واألجهزة اللوحية
.والهواتف المحمولة وغير ذلك
 واط40 :• الطاقة

