
 

 

Philips
Mikromuusikasüsteem

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

BTB2570
Rohkem võimsust teie 

muusikasse
Taasavastage armastatud albumid. See õhukese disainiga mikrosüsteem toodab 70 W 
rikkaliku heli, mille abil saate nautida nii oma klassikalisi CD-sid kui ka oma uusi 
muusikaloendeid. Bassipeegeldussüsteemiga kõlarid rikastavad heli madalate toonidega.

Sügav ja selge heli
• Bassipeegeldusega kahesuunalised kõlarid. Võimsad madalad helid
• 4-tolline bassikõlar ja kõrgsageduskõlar
• 70 W maksimaalne väljundvõimsus
• Digitaalne helijuhtimine. Vallige eelmääratud helistiil

Kogu teie muusika
• CD-pleier. DAB+/FM digitaalraadio
• Digitaalhäälestus ja kuni 20 eelseadistust
• Muusika juhtmevaba voogedastus Bluetoothiga
• USB. Ühendage koheselt oma muusikaseadmetega
• Audiosisend. Ühendage pea iga allikaga

Täitke oma tuba helidega
• Vooluvõrgus töötav (AC-sisend). Kaugjuhtimisega
• Põhiseadme mõõtmed: 220 × 104 × 231 mm
• Kõlari mõõtmed: 185 × 260 × 140 mm



 Kogu teie muusika
See õhukese disainiga integreeritud 
mikromuusikasüsteem võimaldab teil 
voogedastada oma muusikaloendeid ning 
muud, tagades rikkaliku ja ruumitäitva heli. 
Samuti võite üles otsida oma CD-plaatide 
kollektsiooni – CD-pleier mängib nii MP3 kui 
ka salvestatud CD-sid. Digitaaltuuner tagab 
kristallselge heli ja te saate salvestada kuni 20 
DAB+ või FM jaama.

Võimsa bassiga rikkalik heli
Raamaturiiulisse sobiva stiiliga kõlarid 
hõlmavad selget kõrget heli tekitavaid 
kõrgsageduskõlareid ning võimsat bassi 
tootvaid 4-tolliseid bassikõlareid ja 
bassipeegeldusporte. 70 W väljundvõimsus 
tagab piisava heli väiksemate ruumide jaoks: 

ideaalne korteritesse, kontoritesse ja 
köökidesse.

Vana kool kohtub uue kooliga
Mattmust põhiseade ja kõlari korpused 
meenutavad eraldiseisvate Hi-Fi seadmete 
disaini. Bassikõlar ja kõrgsageduskõlar on 
läikivmusta modernse viimistlusega. 
Tekstuurne volüüminupp lisab 
muusikasüsteemile analoogtunnetuse ja lisaks 
on seadme ülaosas nupud paarimiseks, 
heliallika valikuks ja taasesituseks/
häälestamiseks.

Digitaalne helijuhtimine
Hip-hop või koorimuusika, sümfoonia või 
rokiooper? Mikromuusikasüsteemi digitaalse 

helijuhtimise funktsioon laseb teil muusikat 
rohkem nautida, olenemata sellest, mida teile 
kuulata meeldib. Valige eelmääratud helistiilide 
vahel, et tuua oma muusikapalasid paremini 
esile.

Teie kodus
See vahelduvvooluvõrgus töötav 
mikromuusikasüsteem sobib suurepäraselt mis 
tahes tuppa. Bluetoothi ulatus on 10 m ja kui 
muusikasüsteem on ooterežiimis, saate USB-
pordi kaudu laadida ka oma nutiseadet. 
Lihtsasti kasutatav kaugjuhtimispult võimaldab 
teil süsteemi funktsioone ka eemalt juhtida – 
nii saate kontrollida oma muusikat ilma 
meeleolu rikkumata
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Heliesitus
• Plaatide esitusrežiimid: Edasi- ja tagasikerimine, 

Järgmisele/eelmisele muusikapalale liikumine, 
Kordus/juhuesitus/programmeerimine

• Esitatav andmekandja: CD-, CD-R/RW, MP3-CD, 
USB mälupulk

• USB Directi esitusrežiimid: Edasi- ja tagasikerimine, 
Esitamine/peatamine, Eelmine/järgmine, Kordus, 
Juhuesitus, Stopp, Programmeeritud esitus

• Bluetooth: Esitamine/peatamine, Eelmine/järgmine

Tuuner/Vastuvõtt/Ülekanne
• Tuuneri sagedusribad: FM stereo
• Salvestatavad jaamad: 20 FM, 20 DAB
• Tuuneri võimendus: Automaatne digitaalhäälestus, 

Automaatne otsing
• DAB/DAB+: Teabeekraan

Heli
• Heli täiustused: Digitaalne helijuhtimine
• Maksimaalne väljundvõimsus (RMS): 70 W

Kõlarid
• Kõlarimagnetid: 4" basskõlar, kõrgsageduskõlar
• Kõlarite tüübid: süsteem Bass Reflex Speaker 

System

Ühenduvus
• Bluetooth
• Bluetoothi profiilid: A2DP, AVRCP

• Helisisend (3,5 mm)
• USB: USB host, max 2 A laadimine

Mugavus
• Äratused: Äratus CD-ga, Äratus raadioga, Äratus 

USB-seadme esitamisega
• Kell: Peaekraanil, Unetaimer
• Ekraani tüüp: LED-ekraan
• Laadija tüüp: Alus

Tarvikud
• Komplektis olevad tarvikud: DAB-antenn
• Kaugjuhtimispult: 21 klahviga pult
• Kiirjuhend

Võimsus
• Toiteallikas: 50 Hz, Vahelduvvool 100–240 V, 50/

60 Hz

Mõõtmed
• Peaseadme laius: 220 mm
• Peaseadme kõrgus: 104 mm
• Peaseadme sügavus: 231 mm
• Põhikõlari mõõtmed (L x S): 140 x 185 mm
• Peakõlari kõrgus: 260 mm
• Pakendi laius: 383 mm
• Pakendi kõrgus: 348 mm
• Pakendi sügavus: 358 mm
• Kogukaal: 7,5 kg
• Kaal pakendita: 5,3 kg
•
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