
 

 

Philips
Micromuzieksysteem

Bluetooth
DAB+

BTB2090
Geluid dat bij u thuis uitstekend tot zijn recht komt
Bezeten van muziek
Geniet ononderbroken van de muziek op uw draagbare speler of luister naar de radio met 

kristalheldere DAB+. Dit micromuzieksysteem van Philips beschikt over USB Direct en een audio-

ingang, en u kunt zelfs draadloos muziek streamen via Bluetooth. Vanaf nu geniet u grenzeloos en 

probleemloos van uw favoriete muziek.

Verrijk uw luisterervaring
• Digital Sound Control voor optimale muziekstijlinstellingen
• Het Bass Reflex-luidsprekersysteem biedt een diep en krachtig basgeluid
• Dynamic Bass Boost voor een diep, indrukwekkend geluid
• Maximaal uitgangsvermogen van 20 W RMS

Geniet van uw muziek vanaf meerdere bronnen
• Uw muziek draadloos streamen via Bluetooth™ vanaf uw smartphone
• MP3/WMA-CD, CD en CD-RW afspelen
• Directe weergave van MP3/WMA-muziek vanaf USB
• MP3 Link voor het afspelen van draagbare muziek
• Compatibel met DAB+ en FM voor een complete radio-ervaring
• Radio Data System voor zenderinformatie en gegevensdiensten

Ontwerp dat past in uw interieur
• Wandmontage-optie voor veelzijdige plaatsing
• Gemotoriseerd schuifklepje aan voorkant voor extra stijl en elegantie



 Directe aansluiting op USB

Met de directe weergave vanaf USB sluit u uw 
USB-apparaat gewoon aan op de USB-poort 
van uw Philips-apparaat om uw digitale muziek 
rechtstreeks vanaf het Philips-apparaat af te 
spelen.

MP3 Link

Met MP3 Link-connectiviteit kunt u MP3-
bestanden direct vanaf draagbare mediaspelers 
afspelen. Zo kunt u genieten van uw favoriete 
muziek in de superieure geluidskwaliteit die 
het audiosysteem levert. MP3 Link is 
bovendien zeer handig omdat u uw draagbare 
MP3-speler alleen maar op het audiosysteem 
hoeft aan te sluiten.

Radio Data System (RDS)
Met RDS (Radio Data System) kunt u op 
radiozenders afstemmen zonder de 
frequenties te hoeven onthouden. In de 
standaardmodus toont het RDS-scherm de 
zendernaam in plaats van de frequentie, 
waardoor het afstemmen snel en gemakkelijk 
gaat. Met RDS kunnen zenders tekstberichten, 
zoals nieuws en zenderinformatie, 
rechtstreeks naar het radioscherm 
overbrengen. RDS wordt in Europa veel 

gebruikt en is een tekstoverdracht die door 
een radiozender op dezelfde frequentie wordt 
uitgezonden. U kunt kiezen voor het basis-
RDS-scherm met de zendernaam, of u kunt 
zich abonneren op andere tekstdiensten.

Bass Reflex-luidsprekersysteem

Bass Reflex-luidsprekers zorgen voor een 
compact luidsprekerboxsysteem met een 
diepe bas. Het verschil met een conventioneel 
luidsprekerboxsysteem is dat er een baspijp is 
toegevoegd die akoestisch op de woofer is 
afgestemd voor een optimale demping van de 
lage frequenties. Dit resulteert in een diepere 
gecontroleerde bas en minder vervorming. De 
lucht in de baspijp resoneert en gaat vibreren 
als een conventionele woofer. Samen met de 
reactie van de woofer vergroot het systeem de 
lage-frequentiegeluiden in het algemeen en 
levert zo een hele nieuwe dimensie van diepe 
bas op.

Digital Sound Control

Digital Sound Control biedt de keuze uit de 
geluidsinstellingen Jazz, Rock, Pop en Classic. U 
kiest gewoon het optimale frequentiebereik 
voor uw muziek. De grafische equalizer past de 
balans altijd aan en hanteert de optimale 

frequenties voor de muziekstijl die u hebt 
ingesteld. Met Digital Sound Control geniet u 
optimaal van uw muziek, doordat de 
geluidsbalans wordt aangepast aan de muziek 
die u op dat moment afspeelt.

Dynamic Bass Boost

Met Dynamic Bass Boost kunt u maximaal van 
uw muziek genieten. Breng met één druk op de 
knop de bas naar de voorgrond, ongeacht of 
het volume hoog of laag staat! De laagste 
basfrequenties gaan bij een laag volume 
meestal verloren. Als u dit wilt tegengaan, kan 
Dynamic Bass Boost worden aangezet om het 
basniveau op te voeren. Zo kunt u van een 
consistent geluid genieten, zelfs wanneer u het 
volume lager zet.

Wandmontage mogelijk

Uw Philips-audiosysteem is de perfecte 
combinatie van een slank en veelzijdig ontwerp 
en het doordachte design past prima in uw 
interieur. De basis van het audiosysteem is een 
standaard, zodat u het systeem probleemloos 
op een boekenplank of kast kunt plaatsen. Bij 
bevestiging aan de wand biedt het systeem 
dezelfde flexibiliteit als bij gebruik van de 
standaard.
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Wall-mountable
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Geluid
• Geluidsverbetering: Digital Sound Control, 

Dynamic Bass Boost
• Volumeregeling: omhoog/omlaag
• Maximaal uitgangsvermogen (RMS): 20W

Luidsprekers
• Aantal ingebouwde luidsprekers: 2
• Luidsprekerdrivers: Woofer van 2,75 inch
• Luidsprekertypen: Bass Reflex-luidsprekersysteem

Audioweergave
• Discafspeelmodi: Snel vooruit-/achteruitspoelen, 

Volgende/vorige nummer zoeken, Herhalen/
shuffle/programmeren

• Media afspelen: CD, CD-R/RW, MP3-CD, USB 
Flash Drive, WMA-CD

• USB-modi voor directe weergave: Snel 
achteruitspoelen/snel vooruitspoelen, Spelen/
pauze, Vorige/volgende, Herhalen, Shuffle, Stoppen

Tuner/ontvangst/transmissie
• Tunerbereik: FM-mono, FM-stereo
• Voorkeurzenders: 20
• RDS: Programmatype, Radiotekst, RDS-

klokinstelling, Zendernaam
• Antenne: FM-antenne (75 ohm)
• Tunerverbetering: Automatisch digitaal 

afstemmen, Automatisch scannen, Eenvoudige 
installatie (Plug & Play)

Connectiviteit
• Hoofdtelefoon: 3,5 mm
• MP3 Link: 3,5 mm stereo lijningangkabel
• USB: USB-poort
• Bluetooth-profielen: A2DP

Comfort
• Alarmfuncties: CD-alarm, Radio-alarm, USB-alarm
• Klok: Op het hoofdscherm, Sleeptimer
• Schermtype: LCD-display
• Ladertype: Voorzijde, Automatisch

Accessoires
• Meegeleverde accessoires: AC/DC-adapter, Snelle 

gebruikershandleiding, Schroeven voor 
wandmontage x 2, DAB-antenne

• Afstandsbediening: Afstandsbediening met 31 
toetsen

• Gebruiksaanwijzing: 16 talen

Afmetingen
• Afmetingen van set (B x D): 400 x 98 mm
• Hoogte van het apparaat (met standaard): 235 mm
• Breedte van de verpakking: 456 mm
• Hoogte van de verpakking: 251 mm
• Diepte van de verpakking: 197 mm
• Brutogewicht: 4,2 kg
• Nettogewicht: 3,3 kg

Vermogen
• Stroomvoorziening: 110 - 240 V, 50/60 Hz
•
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