
 

 

Philips
Mikromusikkanlegg

Bluetooth®
DAB+
med MULTIPAIR

BTB2470
Hi-fi-stereolyd som passer 

i hjemmet ditt
Lytt til sangene fra smarttelefonen, stream musikkbiblioteket via Bluetooth og spill av MP3-
CD-er på dette kompakte musikksystemet i én del fra Philips. Musikksystemet har også 
DAB+- og FM-funksjonalitet slik at du også kan lytte til radioprogrammene du liker best.

En rikere lydopplevelse
• Bassrefleks-høyttalersystem gir en kraftig, dypere bass
• Digital lydkontroll for optimale musikkstilinnstillinger
• 20 W RMS total utgangseffekt

Nyt musikk fra flere kilder
• Du kan strømme musikk via Bluetooth®-paring med flere enheter
• Kompatibel med DAB+ og FM for en fullstendig radioopplevelse
• Bytt musikk umiddelbart mellom to enheter med MULTIPAIR
• Spill MP3-CD, CD og CD-R/RW
• Lyd inn for bærbar avspilling av musikk
• USB Direct for enkel avspilling av MP3-musikk

Design som passer interiøret
• Kompakt design som passer alle steder, til alle livsstiler
• Valgfri veggmontering for fleksibel plassering



 USB Direct for MP3-musikk

Takket være den fullstendige 
filoverførbarheten, kan du enkelt glede deg 
over hvor praktisk og morsomt det er å få 
tilgang til mer digital musikk via den innebygde 
USB Direct.

Lyd inn

Lyd inn-koblingen gir direkte avspilling av Lyd 
inn-innhold fra bærbare mediespillere. Du kan 
nyte favorittmusikken med uovertruffen 
lydkvalitet fra lydsystemet, og i tillegg er Lyd 
inn-koblingen også utrolig nyttig siden alt du 
trenger å gjøre, er å koble den bærbare MP3-
spilleren til lydsystemet.

Bassrefleks-høyttalersystem

Bassrefleks-høyttalersystem gir en dyp 
bassopplevelse fra et kompakt 
høyttalersystem. I tillegg til basspipen skiller 
det seg fra et vanlig høyttalerkabinettsystem 
ved at det er akustisk justert etter wooferen 
for å forsterke gjengivelsen av de lave 
frekvensene. Resultatet er en dypere, 
kontrollert bass og mindre forvrengning. 
Systemet fungerer ved å la luftmassen 
resonnere i basspipen slik at det vibrerer som 
en vanlig woofer. I kombinasjon med 
responsen i høyttaleren forsterker systemet 
lavfrekvenslydene til en helt ny dimensjon av 
dyp bass.

Kompatibel med DAB+ og FM
Kompatibel med DAB+ og FM for en 
fullstendig radioopplevelse

Digital lydkontroll

Digital lydkontroll gir deg et utvalg 
forhåndsinnstilte klangbilder for Balance, 
Clear, Powerful, Warm og Bright, som du kan 
bruke til å optimere frekvensområdene for 
ulike musikkstiler. Hver modus bruker grafisk 

utjevningsteknologi til å justere lydbalansen 
automatisk og forbedre de viktigste 
lydfrekvensene i den valgte musikkstilen. 
Digital lydkontroll gjør det enkelt å få mer ut av 
musikken ved at lydbalansen finjusteres etter 
den typen musikk du spiller.

Veggmontering

Philips-lydsystemet er den perfekte 
kombinasjonen av en slank og allsidig design, og 
det er smart utformet for å passe inn i stuen. 
Basen til lydsystemet er et stativ, slik at du kan 
plassere systemet sikkert og pent på en hylle 
eller i et skap. Hvis det er montert på veggen, 
er det like fleksibelt som det frittstående 
stativet.

Paring med flere enheter

Trådløs Bluetooth®-lydoverføring blir stadig 
mer vanlig når det gjelder musikkanlegg, men 
de fleste Bluetooth®-kompatible musikkanlegg 
tillater bare at én enhet kobles til om gangen. 
Paring med flere enheter lar deg pare opptil tre 
enheter og bytte mellom dem enkelt og 
øyeblikkelig.
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Lyd
• Lydforbedring: digital lydkontroll
• Maksimal utgangseffekt (RMS): 20 W

Høyttalere
• Høyttalerelementer: 2,75" basshøyttaler
• Høyttalertyper: bassrefleks-høyttalersystem

Lydavspilling
• Modi for plateavspilling: hurtig forover/bakover, 

neste/forrige, sporsøk, gjenta/shuffle/program
• Avspillingsmedier: CD, CD-R/RW, MP3-CD, USB-

flashstasjon
• Modi for USB Direct-avspilling: hurtig forover /

 hurtig bakover, spill av / pause, forrige/neste, 
gjenta, shuffle, stopp

Tuner/mottak/overføring
• Tunerbånd: FM mono, FM Stereo, DAB (bånd L)
• Forhåndsinnstillinger: 20
• Antenne: FM-antenne (75 ohm)
• Tunerforbedring: automatisk digital søking, 

automatisk skanning

Tilkoblingsmuligheter
• USB: USB-vert
• Lyd inn (3,5 mm)
• Bluetooth-profiler: A2DP

Anvendelighet
• Klokke: På hovedskjerm, sleep timer
• Skjermtype: LED-display
• Plateilegg: spor

Tilbehør
• Vedlagt tilbehør: FM-antenne, Brukerhåndbok
• Fjernkontroll: Fjernkontroll med 21 taster

Mål
• Emballasjebredde: 520 millimeter
• Emballasjehøyde: 323 millimeter
• Emballasjedybde: 123 millimeter
• Bruttovekt: 3,6 kg
• Nettovekt: 2,4 kg
• Produktmål (BxDxH): 465 x 107 x 233 mm

Drift
• Strømforsyning: 100-240VAC, 50/60Hz
•
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