
 

 

Philips
Mikro müzik sistemi

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

BTB2515
Sevdiğiniz sesleri 

oynatmaya hazır
Çalma listeleriniz ve podcast'lerinizden daha fazlasını duyun. CD koleksiyonunuzu yeniden 
keşfedin. USB veya ses girişi aracılığıyla neredeyse tüm kaynaklara bağlanın. Bu klasik mikro 
sistem ihtiyacınız olan tüm müziği sunar ve şık bir görünüme sahiptir.

Evinize canlılık katın
• 2 kanallı bas refleksli hoparlör. Daha zengin alçak tonlar
• 3 inç woofer ve konik tweeter
• 15 W maksimum çıkıș gücü
• Dijital Ses Kontrolü. Hazır bir ses tarzı seçin

Müziğin tadını çıkarın
• CD oynatıcı. DAB+/FM dijital radyo
• 20 hafızalı dijital istasyon ayarı
• Bluetooth kablosuz müzik akıșı
• USB. Müzik cihazlarını anında birbirine bağlayın. Akıllı cihazları șarj edin
• Ses giriși. Neredeyse her kaynağa bağlayabilirsiniz

En sevdiğiniz sesler odanızda
• Elektrikle çalıșır (AC-giriș). Uzaktan kumanda
• Ana ünite boyutları: 220x104x242 mm
• Hoparlör boyutları: 150x238x125 mm



 Müziğin tadını çıkarın
Bu akıllı ve entegre müzik sistemi, zengin ve 
ortamı dolduran sesiyle oynatma listelerinin 
tadına varmanızı sağlar. MP3 CD ve CD 
kayıtlarını da oynatan bu CD oynatıcı sayesinde 
CD koleksiyonunuzdaki klasikleri yeniden 
keșfedin. Dijital radyo tuner, net sinyal alımı 
sağlar ve 20'ye kadar en sevdiğiniz DAB+ ya da 
FM istasyonu hafızası sunar.

Kaliteli baslara sahip zengin ses
Kitaplık tarzındaki hoparlörler, konik 
tweeter'lardan zengin ses verir ve 3 inç 
wooferlar ve bas refleks portu güçlü baslar 
sunar. Küçük alanlarda kaliteli ses sunan 15 W 

maksimum çıkıș, ev ofisler, mutfaklar veya 
öğrencilerin yatak odaları için idealdir.

Eskiyle yeni bir araya geliyor
İki renkli merkezi ünite ve hoparlör kabinleri, 
hi-fi sistemlerinin tasarımını andırır. Parlak 
siyah yüzey, woofer ve tweeter'a modern bir 
görünüm kazandırır. Dokulu ses kontrol 
kadranı, hoparlörleri kullanırken hoș bir analog 
hissi uyandırır. Ünitenin üzerinde eșleștirme, 
kaynak seçimi ve oynatma/istasyon kontrolü 
için butonlar bulunur.

Her tarza yönelik ses
Hip-hop mı koro mu, senfoni mi rock operası 
mı? Sevdiğiniz müzik türü ne olursa olsun bu 

mikro sistemin Dijital Ses Kontrol özelliğiyle 
dinlediğiniz müzikten daha çok keyif alacaksınız. 
Hazır ses tarzlarından birini seçin ve 
dinlediğiniz müziğin en iyi yönünü ortaya 
çıkarın.

Evinize canlılık katın
Elektrikle çalıșan bu mikro sistem her odaya 
yakıșır. Bluetooth kablosuz kapsama alanı 10 
metredir ve sistem bekleme modundayken 
USB bağlantısı ile akıllı cihazları șarj 
edebilirsiniz. Kullanımı kolay uzaktan kumanda, 
temel sistem özelliklerini parmaklarınızın ucuna 
tașır, böylece atmosferi bozmadan ortamı 
kontrol edebilirsiniz.
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Özellikler
Mikro müzik sistemi
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Müzik çalma
• Disk çalma modları: hızlı ileri/geri, sonraki/önceki 

parça arama, tekrarlama/rastgele çalma/program
• Playback media: CD, CD-R/RW, MP3-CD, USB 

flash sürücü
• Doğrudan USB oynatma modları: hızlı ileri/hızlı 

geri, oynat/duraklat, önceki/sonraki, durdurma, 
tekrarlama, rastgele çalma, programlı oynatma

• Bluetooth: Oynat/Duraklat, Önceki/Sonraki

Tuner/Alım/İletim
• Radyo bantları: FM stereo
• İstasyon hafızaları: 20 FM, 20 DAB
• Anten: FM anteni (75 ohm)
• Tuner geliștirmesi: otomatik dijital istasyon ayarı, 

otomatik tarama
• DAB/DAB+: Bilgi ekranı, Akıllı tarama

Bağlantı
• Ses giriși (3,5 mm)
• Bluetooth
• Bluetooth profilleri: A2DP, AVRCP
• USB: USB ana bilgisayar, Maks. 2 A Șarj

Ses
• Ses geliștirme: dijital ses kontrolü
• Maksimum çıkıș gücü (RMS): 15 W

Hoparlörler
• Hoparlör sürücüleri: 3" woofer
• Hoparlör tipleri: Bas Refleks hoparlör sistemi

Kullanılabilirlik
• Alarmlar: CD Alarmı, Radyo Alarmı, USB alarm
• Saat: Ana ekranda, kapanma zamanlayıcısı
• Ekran tipi: LED ekran
• Yükleyici tipi: tepsi

Aksesuarlar
• Uzaktan kumanda: 21 tușlu uzaktan kumanda
• Birlikte verilen aksesuarlar: DAB anteni
• Hızlı bașlangıç kılavuzu

Güç
• Güç kaynağı: 50 Hz, 100-240 VAC, 50/60 Hz

Boyutlar
• Ana ünite genișliği: 220 mm
• Ana ünite yüksekliği: 104 mm
• Ana ünite derinliği: 242 mm
• Ana hoparlör boyutları (G x Y x D): 

150 x 238 x 125 mm
• Ambalaj genișliği: 646 mm
• Ambalaj yüksekliği: 343 mm
• Ambalaj derinliği: 220 mm
• Brüt ağırlık: 5,8 kg
• Net ağırlık: 3,8 kg
•
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