
 

 

Philips
Mikromusiksystem

Bluetooth
CD, MP3-CD, USB, FM
15 W maks.

BTB2515
Klar til den lyd, du holder af

Hør mere fra dine afspilningslister og podcasts. Genopdag din CD-samling. Tilslut næsten 
en hvilken som helst kilde via USB eller lydindgang. Dette klassiske mikrosystem giver dig 
al den musik, du har brug for, og så ser det også godt ud.

På hjemmebane derhjemme
• 2-vejs basreflekshøjttalere. Fyldigere dybe toner
• 3" basenhed og dome-diskantenhed
• Maksimal udgangseffekt på 15 W
• Digital lydkontrol. Vælg en forudindstillet lydtype

Al din musik
• CD-afspiller. DAB+/FM digital radio
• Digital tuner med 20 faste stationer.
• Bluetooth trådløs musikstreaming
• USB. Musikenheder kan tilsluttes øjeblikkeligt. Oplad smart-enheder
• Lydindgang. Kan sluttes til næsten alle kilder

Fyld rummet med musik
• Netspænding (AC-indgang). Fjernbetjening
• Hovedenhedens mål: 220 x 104 x 242 mm
• Højttalerens mål: 150 x 238 x 125 mm



 Al din musik
Med dette smarte og kompakte musiksystem 
kan du streame afspilningslister og mere med 
en fyldig lyd, der fylder hele rummet. Du kan 
tørre støvet af klassikerne i din CD-samling 
takket være en CD-afspiller, der også afspiller 
MP3-CD'er og optagede CD'er. Den digitale 
radiotuner sørger for krystalklar modtagelse, 
og du kan indstille op til 20 DAB+- eller FM-
stationer.

Fyldig lyd med god bas
Reolhøjttalerne sørger for skarpe toner fra 
dome-diskantenhederne og en god bas fra 3" 
basenhederne samt basrefleksporte. Den 

maksimale udgangseffekt på 15 W giver en 
udmærket lyd i mindre rum: perfekt til et 
hjemmekontor, køkken eller et studiekammer.

Det gamle møder det nye
Den 2-tonede centrale enhed og 
højttalerkabinetterne minder om de klassiske 
Hi-Fi-designs. Den noprede volumenknap giver 
betjeningen en god analog følelse. Der er 
knapper øverst på enheden til parring, valg af 
kilde og afspilning/indstilling.

Digital lydkontrol
Hiphop eller kor, symfoni eller rockopera? 
Uanset, hvad du kan lide, giver dette 

mikrosystems digitale lydkontrol dig mulighed 
for at nyde det endnu mere. Vælg blandt 
forudindstillede lydtyper, der har til formål at 
bringe det bedste frem i din musik.

På hjemmebane derhjemme
Dette mikrosystem med 
vekselstrømsforsyning ser god ud i alle rum. 
Den trådløse rækkevidde for Bluetooth er 10 
m., og du kan oplade en smart-enhed via USB-
porten, når systemet er i standby-tilstand. En 
brugervenlig fjernbetjening gør, at du har de 
vigtigste systemfunktioner lige ved hånden – 
derfor kan du styre stemningen uden at 
ødelægge stemningen.
BTB2515/12

Vigtigste nyheder
Mikromusiksystem
Bluetooth CD, MP3-CD, USB, FM, 15 W maks.
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Lydafspilning
• Diskafspilningstilstande: hurtigt frem/tilbage, søg 

efter næste/foregående spor, repeat/shuffle/
program

• Afspilningsmedie: CD, CD-R/RW, MP3 CD, USB-
flash-drev

• USB Direct-afspilningstilstande: hurtigt tilbage/
hurtigt frem, afspil/pause, forrige/næste, stop, 
gentage, shuffle, programafspilning

• Bluetooth: Afspil/sæt på pause, forrige/næste

Tuner/modtagelse/transmission
• Tunerbånd: FM-stereo
• Faste stationer: 20 FM, 20 DAB
• Antenne: FM-antenne (75 ohm)
• Tunerfunktioner: automatisk digital indstilling, 

automatisk scanning
• DAB/DAB+: Infodisplay, Smart Scan

Tilslutningsmuligheder
• Lydindgang (3,5 mm)
• Bluetooth
• Bluetooth-profiler: A2DP, AVRCP
• USB: USB-vært, maks. 2 A opladning

Lyd
• Lydforbedring: digital lydkontrol
• Maks. udgangseffekt (RMS): 15 W

Højttalere
• Højttalerdrivere: 3" basenhed
• Højttalertyper: bass reflex-højttalersystem

Komfort
• Alarmer: CD-alarm, Radioalarm, USB-alarm
• Ur: På hovedskærm, sleep/timer
• Displaytype: LED-display
• Indlæsningstype: skuffe

Tilbehør
• Fjernbetjening: Fjernbetjening med 21 taster
• Medfølgende tilbehør: DAB-antenne
• Lynhåndbog

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

Mål
• Hovedenhedens bredde: 220 mm
• Hovedenhedens højde: 104 mm
• Hovedenhedens dybde: 242 mm
• Mål på hovedhøjtaler (B x H x D): 

150 x 238 x 125 mm
• Bredde (emballage): 646 mm
• Højde (emballage): 343 mm
• Dybde (emballage): 220 mm
• Bruttovægt: 5,8 kg
• Nettovægt: 3,8 kg
•
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