
 

 

Philips
Hudební mikrosystém

Bluetooth
CD, MP3-CD, USB, FM
DAB+

BTB2570
Více síly pro vaši hudbu

Objevte znovu alba, která máte rádi. Tento elegantní mikrosystém nabízí bohatý zvuk o výkonu 
70 W, díky čemuž vám umožní vychutnat si vše od klasických disků CD až po váš nejnovější 
seznam skladeb. Reproduktory se systémem bass-reflex zlepšují zvuk pomocí hlubokých tónů.

Sytý, čistý zvuk
• Dvoupásmové reproduktory bass-reflex. Plné a silné nízké tóny
• 4" basový reproduktor s kuželovým výškovým reproduktorem
• Maximální výstupní výkon 70 W
• Digitální nastavení zvuku. Vyberte přednastavený styl zvuku

Veškerá hudba
• CD přehrávač. Digitální rádio DAB+/FM
• Digitální ladění s až 20 předvolbami
• Bezdrátový přenos hudby technologií Bluetooth
• USB. Okamžité připojení hudebních zařízení
• Audio vstup. Připojení téměř ke každému zdroji

Nechte místnost naplnit melodií
• Napájení ze sítě (vstup napájení). Dálkové ovládání
• Rozměry hlavní jednotky: 220 × 104 × 231 mm
• Rozměry reproduktoru: 185 × 260 × 140 mm



 Veškerá hudba
Tento elegantní integrovaný mikrosystém 
umožňuje streamovat seznamy skladeb a další 
obsah s bohatým zvukem, který naplní celou 
místnost. Oprašte klasiku ve své sbírce disků 
CD díky CD přehrávači, který přehrává také 
disky CD se soubory MP3 a nahrané disky CD. 
Tuner digitálního rádia poskytuje křišťálově 
čistý příjem a můžete nastavit až 20 předvoleb 
pro své oblíbené stanice DAB+ nebo FM.

Bohatý zvuk s plnými basy
Reproduktory v provedení do poliček 
poskytují ostrý zvuk z výškových reproduktorů 
a silné basy ze 4" basových reproduktorů 
a portů bass-reflex. Maximální výkon 70 W 

přináší bohatý zvuk do menších prostor: ideální 
do bytů, kanceláří a kuchyní.

Stará škola se setkává s novou
Matně černá centrální jednotka a skříně 
reproduktorů připomínají design samostatných 
hi-fi reproduktorů. Basový reproduktor 
a výškový reproduktor jsou v lesklém černém 
provedení, které zajistí moderní vzhled. 
Texturovaný ovladač hlasitosti vyvolá při 
obsluze příjemný „analogový“ pocit. V horní 
části jednotky jsou tlačítka pro párování, výběr 
zdroje a ovládání přehrávání/ladění.

Digital Sound Control
Hip-hop nebo chorál, symfonie nebo rocková 
opera? Ať už máte rádi cokoli, funkce Digital 

Sound Control tohoto mikrosystému vám 
umožní vychutnat si to více. Vyberte si 
z přednastavených zvukových stylů navržených 
tak, aby z vaší hudby vyniklo to nejlepší.

Jako doma u vás doma
Tento mikrosystém s napájením ze sítě vypadá 
skvěle v každé místnosti. Bezdrátový dosah 
Bluetooth je 10 m a chytré zařízení můžete 
nabíjet přes port USB, pokud je systém 
v pohotovostním režimu. Díky dálkovému 
ovladači s jednoduchým použitím máte na 
dosah ruky klíčové funkce systému, takže 
můžete ovládat atmosféru, aniž byste ji 
narušovali.
BTB2570/12

Přednosti
Hudební mikrosystém
Bluetooth CD, MP3-CD, USB, FM, DAB+



Datum vydání 2022-05-12

Verze: 4.0.8

12 NC: 8670 001 46556
EAN: 69 59033 84808 7

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování. 
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips 
N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com
Přehrávání zvuku
• Režimy přehrávání disků: rychlý posun vpřed/zpět, 

vyhledávání další/předchozí stopy, opakování / 
náhodný výběr / program

• Média pro přehrávání: CD, CD-R/RW, MP3-CD, 
Jednotka Flash USB

• Režimy přehrávání připojení USB Direct: rychle 
zpět/vpřed, přehrávání/pauza, předchozí/další, 
opakování, Náhodné přehrávání, Funkce stop, 
přehrávání programu

• Bluetooth: Přehrávání/Pauza, Předchozí/Další

Tuner/příjem/vysílání
• Pásma tuneru: FM stereo
• Předvolby stanic: 20 FM, 20 DAB
• Vylepšení tuneru: automatické digitální ladění, 

automatické prohledávání
• DAB/DAB+: Informační displej

Zvuk
• Vylepšení zvuku: digitální nastavení zvuku DSC
• Maximální výstupní výkon (RMS): 70 W

Reproduktory
• Vinutí reproduktoru: 4" basový reproduktor, 

Kuželový výškový reproduktor
• Typy reproduktorů: reproduktory s konstrukcí 

Bass Reflex

Možnosti připojení
• Bluetooth
• Profily Bluetooth: A2DP, AVRCP

• Vstup audio (3,5 mm)
• USB: Hostitelský port USB, maximální nabíjení 2A

Pohodlí
• Budíky: Buzení prostřednictvím disku CD, Buzení 

rádiem, Buzení z USB
• Hodiny: Na hlavním displeji, Časovač
• Typ obrazovky: Displej LED
• Typ zavádění: zásuvka

Příslušenství
• Dodávané příslušenství: Anténa systému DAB
• Dálkový ovladač: Dálkový ovladač s 21 tlačítky
• Stručný návod k rychlému použití

Spotřeba
• Napájení: 50 Hz, Střídavý proud 100–240 V, 

50–60 Hz

Rozměry
• Šířka hlavní jednotky: 220 mm
• Výška hlavní jednotky: 104 mm
• Hloubka hlavní jednotky: 231 mm
• Rozměry hlavního reproduktoru (Š x H): 

140 x 185 mm
• Výška hlavního reproduktoru: 260 mm
• Šířka balení: 383 mm
• Výška balení: 348 mm
• Hloubka balení: 358 mm
• Hrubá hmotnost: 7,5 kg
• Čistá hmotnost: 5,3 kg
•
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