
 

 

Philips
Mikromusiikkijärjestelmä

Bluetooth
CD, MP3-CD, USB, FM
enintään 15 W

BTB2515
Valmiina suosikkimusiikille

Kuule soittolistat ja podcastit paremmin. Tutustu CD-kokoelmaasi uudelleen. USB- tai 
audio-in-liitäntä melkein kaikille lähteille. Klassinen mikrojärjestelmä kaikelle musiikille 
näyttää lisäksi upealta.

Kuin tehty kotiisi
• 2-suuntaiset bassorefleksikaiuttimet. Kirkkaat matalat äänet
• 3 tuuman bassokaiutin ja diskanttikaiutin
• 15 W:n enimmäislähtöteho
• Digitaalinen äänensäätö. Valitse esiasetettu äänityyli

Kaikki musiikki
• CD-soitin. DAB+/FM-digitaaliradio
• Digitaalinen viritys ja jopa 20 esiasetusta
• Musiikin langaton Bluetooth-suoratoisto
• USB. Yhdistä musiikkilaitteita hetkessä. Lataa älylaitteita
• Äänitulo. Liitä lähes mihin tahansa lähteeseen.

Täytä huone musiikilla
• Verkkovirralla toimiva (AC-tulo). Kaukosäädin
• Pääyksikön mitat: 220 x 104 x 242 mm
• Kaiuttimen mitat: 150 x 238 x 125 mm



 Kaikki musiikki
Tällä älykkäällä, pienellä musiikkijärjestelmällä 
voit suoratoistaa soittolistoja kirkkaalla, 
huoneen täyttävällä äänellä. Herätä eloon CD-
kokoelmasi klassikot tällä CD-soittimella, joka 
toistaa myös MP3-muotoisia ja poltettuja CD-
levyjä. Digitaalisen radiovirittimen kuuluvuus 
on erinomainen, ja voit lisätä enintään 20 
esiasetusta mieluisille DAB+- tai FM-asemille.

Kirkas ääni ja kunnon basso
Hyllylle sijoitettavien kaiuttimien 
diskanttikaiuttimissa on terävä ääni, ja 3 
tuuman bassokaiuttimet ja bassorefleksiportit 
takaavat voimakkaan basson. 15 watin 
enimmäislähtöteholla voidaan tuottaa sopiva 

ääni pieneen tilaan, kuten työhuoneeseen, 
keittiöön tai opiskelija-asuntoon.

Vanhan ja uuden kohtaaminen
Kaksivärinen keskusyksikkö ja kaiutinkotelo 
tuovat mieleen erikseen myydyt hifi-laitteet. 
Kuvioitu äänenvoimakkuuden säädin lisää 
analogisen laitteen tuntua. Pariliitoksen 
muodostamiseen, lähteen valintaan ja toiston/
virityksen säätöön tarvittavat painikkeet ovat 
yksikön päällä.

Digitaalinen äänensäätö
Hiphop, kuoromusiikki, sinfonia tai rock-
ooppera? Tämän mikrojärjestelmän 

digitaalisella äänensäätötoiminnolla saat 
enemmän irti kaikenlaisesta musiikista. 
Esiasetetut äänityylit tuovat musiikin parhaat 
puolet esiin.

Kuin tehty kotiisi
Verkkovirralla toimiva mikrojärjestelmä sopii 
minne tahansa. Bluetoothin kantama on 10 
metriä, ja voit ladata älylaitteen USB-portin 
kautta, kun järjestelmä on valmiustilassa. 
Helppokäyttöisen kaukosäätimen keskeiset 
toiminnot ovat sormien ulottuvilla, joten voit 
ohjailla tunnelmaa ilman häiriötekijöitä.
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Mikromusiikkijärjestelmä
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Äänen toisto
• Levytoistotilat: pikahaku eteen/taaksepäin, 

seuraavan/edellisen kappaleen haku, jatkuva toisto/
sat.toisto/ohjelmointi

• Toistomuodot: CD, CD-R/RW, MP3-CD, USB 
Flash -asema

• USB Direct -toistotilat: pikakelaus eteen ja taakse, 
toisto/tauko, seuraava/edellinen, pysäytys, toisto, 
satunnaistoisto, ohjelmoitu toisto

• Bluetooth: Toisto/tauko, seuraava/edellinen

Viritin/vastaanotto/signaalinsiirto
• Virittimen aaltoalueet: FM-stereo
• Pikavalinnat: 20 FM, 20 DAB
• Antenni: FM-antenni (75 ohmia)
• Virittimen parannukset: automaattinen 

digitaaliviritys, automaattihaku
• DAB/DAB+: Infonäyttö, Smart scan -toiminto

Liitännät
• Äänitulo (3,5 mm)
• Bluetooth
• Bluetooth-profiilit: A2DP, AVRCP
• USB: USB-liitäntä, lataus enint. 2 A

Ääni
• Äänenparannus: digitaalinen äänensäätö
• Enimmäislähtöteho (RMS): 15 W

Kaiuttimet
• Kaiutinelementit: 3" bassokaiutin
• Kaiutintyypit: bassorefleksikaiutinjärjestelmä

Käyttömukavuus
• Herätykset: CD-herätys, Radioherätys, USB-

hälytys
• Kello: Päänäyttö, uniajastin
• Näyttötyyppi: LED-näyttö
• Lataajan malli: kelkka

Lisätarvikkeet
• Kaukosäädin: 21 painikkeen kaukosäädin
• Mukana tulevat lisätarvikkeet: DAB-antenni
• Pikaopas

Virta
• Virtalähde: 50 Hz, 100–240 V, 50/60 Hz

Mitat
• Päälaitteen leveys: 220 mm
• Päälaitteen korkeus: 104 mm
• Päälaitteen syvyys: 242 mm
• Pääkaiuttimen mitat (L x K x S): 

150 x 238 x 125 mm
• Pakkauksen leveys: 646 mm
• Pakkauksen korkeus: 343 mm
• Pakkauksen syvyys: 220 mm
• Kokonaispaino: 5,8 kg
• Nettopaino: 3,8 kg
•
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