
 

 

Philips
Hudobný mikrosystém

DAB+
CD, MP3-CD, USB, FM
Max. 30 W

BTB1370
Relaxujte pri skvelej hudbe

Ponorte sa do hudby prenášanej pomocou funkcie Bluetooth, prehrávanej z CD či priamo zo 
zariadenia USB. Nalaďte si svoje obľúbené rádio stanice vďaka podpore rozhrania DAB+ a FM. 
Tento mikrosystém od spoločnosti Philips má všetko a k tomu maximálny výstupný výkon 30 W.

Obohaťte svoj zvukový zážitok
• Systém reproduktorov Bass Reflex poskytuje výkonnejšie a hlbšie basy
• Digitálne ovládanie zvuku
• Maximálny výstupný výkon 30 W RMS

Vychutnajte si hudbu z viacerých zdrojov
• Prehrávajte hudbu bezdrôtovo cez Bluetooth™ z vášho smartfónu
• Kompatibilné s vysielaním DAB+ a FM pre dokonalý zážitok z rádia
• Prehrajte MP3-CD, CD a CD-R/RW
• USB Direct pre jednoduché prehrávanie hudby vo formáte MP3
• Zvukový vstup na prehrávanie hudby z prenosných zariadení

Jednoduché používanie
• Motorizovaný CD menič dáva pohodlný prístup
• Digitálne ladenie s predvolenými stanicami pre vyššie pohodlie



 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.

Systém repr. Bass Reflex

Systém repr. Bass Reflex umožňuje hlboký 
zážitok z basov z kompaktného systému 
reproduktorov. Odlišuje sa od bežného 
systému reproduktorov dodatočným 

kruhovým basovým otvorom, ktorý je 
akusticky zladený s reproduktorom, aby 
optimalizoval výstup systému nízkej frekvencie. 
Výsledkom sú hlbšie ovládané basy a menšie 
skreslenie. Systém funguje prostredníctvom 
rezonancie zvuku do kruhového basového 
otvoru, ktorý vibruje ako bežný reproduktor. 
Systém kombinovaný s odozvou reproduktoru 
rozširuje celkovo nízku frekvenciu zvukov a 
vytvára celkom nový rozmer hlbokých basov.

Zvukový vstup

Pripojenie pomocou zvukového vstupu 
umožňuje priame prehrávanie súborov z 
prenosného prehrávača médií. Okrem toho, že 
vám umožní vychutnať si obľúbenú hudbu v 
špičkovej kvalite na vašom zvukovom systéme, 
prináša pripojenie pomocou zvukového vstupu 
aj výnimočne pohodlnú obsluhu, pretože stačí 
jednoducho pripojiť váš MP3 prehrávač k 
zvukovému systému.

USB Direct pre jednoduché prehrávanie 
hudby vo formáte MP3

Vďaka maximálnej prenosnosti súborov si 
môžete vychutnávať pohodlie a zábavu pri 
dostupnosti väčšieho množstva digitálnej 
hudby cez vstavané rozhranie USB Direct.

Digitálne ovládanie zvuku
Funkcia digitálneho ovládania zvuku vám 
ponúka výber prednastavených režimov 
Vyvážený, Čistý, Silný, Príjemný a Jasný, 
pomocou ktorých môžete ovládať frekvenčné 
rozsahy pre rôzne hudobné štýly. Každý režim 
používa technológiu grafickej ekvalizácie, 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.

Kompatibilné s vysielaním DAB+ a FM
Kompatibilné s vysielaním DAB+ a FM pre 
dokonalý zážitok z rádia
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Zvuk
• Vylepšenie zvuku: digitálne ovládanie zvuku
• Maximálny výstupný výkon (RMS): 30 W

Reproduktory
• Budiče reproduktorov: 3" basový reproduktor
• Typy reproduktorov: systém reproduktorov Bass 

Reflex

Prehrávanie zvuku
• Režimy prehrávania disku: rýchlo dopredu/dozadu, 

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

• Prehrávané médiá: CD, CD-R/RW, MP3-CD, USB 
jednotka Flash

• Režimy prehrávania cez USB Direct: rýchle 
vyhľ. dozadu/rýchle vyhľ. dopredu, prehrávanie/
pozastavenie, predchádzajúce/nasledujúce, 
opakovať, režim náhodného prehrávania, 
zastavenie

• Bluetooth: Prehrávanie/pozastavenie, 
predchádzajúce/nasledujúce

Tuner/Príjem/Vysielanie
• Pásma tunera: FM Mono, FM Stereo
• Predvolené stanice: 20
• Anténa: FM anténa (75 ohmov)
• Zdokonalenie tunera: automatické digitálne 

ladenie, automatické vyhľadávanie
• DAB/DAB+: Info displej, Smart scan

Pripojiteľnosť
• USB: USB hostiteľ

• Zvukový vstup (3,5 mm): áno
• Bluetooth: áno
• Profily Bluetooth: A2DP, AVRCP

Vybavenie a vlastnosti
• Budíky: CD budík, Rádiobudík, USB alarm
• Hodiny: Na hlavnom displeji, časovač vypnutia
• Typ displeja: LED displej
• Typ vkladania: zásobník

Príslušenstvo
• Dodávané príslušenstvo: Napájací kábel 

striedavého prúdu (AC), FM anténa, Manuál 
používateľa, DAB anténa

• Diaľkové ovládanie: 21-tlačidlové diaľkové 
ovládanie

Rozmery
• Šírka hlavnej jednotky: 180 mm
• Výška hlavnej jednotky: 119 mm
• Hĺbka hlavnej jednotky: 220,4 mm
• Rozmery hlavného reproduktoru (Š x H): 

127 x 160 mm
• Výška hlavného reproduktora: 170 mm
• Šírka balenia: 659 mm
• Výška balenia: 234 mm
• Hĺbka balenia: 180 mm
• Hmotnosť brutto: 4,6 kg
• Hmotnosť netto: 3,94 kg

Príkon
• Zdroj napájania: 220 – 240 V, 50 Hz
•
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