
 

 

Philips
Mikro mūzikas sistēma

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

BTB2570
Lielāka jauda jūsu mūzikai

Atklājiet no jauna savus mīļākos albumus. Šī elegantā mikrosistēma sniegs jums bagātīgu 70 W 
skaņu, lai jūs varētu baudīt it visu — no klasiskajiem kompaktdiskiem līdz pat pēdējam atskaņojumu 
sarakstam. Zemfrekvences skaņu atstarojošie skaļruņi uzlabo skaņu ar dziļiem basiem.

Dziļa, skaidra skaņa.
• Divvirzienu zemfrekvences skaņu atstarojošie skaļruņi. Pilnīgi, spēcīgi zemie toņi
• 4 collu basu skaļruņi un kupola augsto frekvenču skaļruņi
• 70 W RMS maksimālā izejas jauda
• Digitālā skaņas kontrole. Izvēlieties iepriekš iestatītu skaņas stilu

Visa jūsu mūzika
• CD atskaņotājs. DAB+/FM digitāls radio
• Digitālā regulēšana nodrošina līdz 20 sākotnējiem iestatījumiem
• Bluetooth bezvadu mūzikas straumēšana
• USB. Pievienojiet mūzikas ierīces uzreiz
• Audio ieeja. Pievienojiet gandrīz jebkuram avotam

Piepildiet telpu ar mūziku
• Strāvas padeve (maiņstrāvas ieeja). Tālvadības pults
• Galvenie ierīces izmēri: 220 x 104 x 231 mm
• Skaļruņa izmēri: 185 x 260 x 140 mm



 Visa jūsu mūzika
Šī gludā integrētā mikrosistēma ļauj straumēt 
atskaņošanas sarakstus un daudz ko citu, 
veidojot bagātīgu, telpu piepildošu skaņu. 
Nopūtiet putekļus no savas klasikas CD 
kolekcijas, pateicoties CD atskaņotājam, kas 
atskaņo arī MP3 kompaktdiskus un ierakstītos 
kompaktdiskus. Digitālais radiouztvērējs gādā 
par kristāldzidru uztveršanu, un jūs varat 
iestatīt līdz 20 savu iecienītāko DAB+ vai FM 
staciju sākotnējos iestatījumus.

Bagātīga skaņa ar pilnīgiem basiem
Grāmatu plaukta stila skaļruņi sniedz 
izteiksmīgus augstos toņus no kupola augsto 
frekvenču skaļruņiem un jaudīgus basus no 
4 collu basu skaļruņiem un zemfrekvences 
skaņu refleksa pieslēgvietām. Maksimālā 70 W 

jauda rada bagātīgu skaņu mazākās telpās — 
ideāli piemērots dzīvokļiem, birojiem un 
virtuvei.

Vecmodīgais satiekas ar jaunmodīgo
Matētais melnais centrālais bloks un skaļruņu 
kastes atgādina atsevišķo hi-fi dizainu. Basu un 
augsto frekvenču skaļrunis ir ieguvis modernu 
izskatu, pateicoties spīdīgi melnai krāsai. 
Teksturētajam skaļuma regulētājam ir patīkama 
līdzība analogajam, un bloka augšpusē ir pogas 
savienošanai pārī, avota izvēlei un 
atskaņošanas/regulēšanas kontrolei.

Digitālā skaņas kontrole
Hiphopu vai kori, simfoniju vai rokoperu? Lai 
kam jūs dotu priekšroku, šī mikrosistēmas 

digitālā skaņas kontroles funkcija ļauj jums to 
izbaudīt vēl vairāk. Izvēlieties no iepriekš 
iestatītajiem skaņu stiliem, kas izstrādāti tā, lai 
jūsu mūzikā izceltu labāko.

Mājās kā mājās
Šī ar maiņstrāvu darbināmā mikrosistēma 
lieliski izskatās jebkurā telpā. Bluetooth 
bezvadu diapazons ir 10 m, un jūs varat 
viedierīci uzlādēt caur USB pieslēgvietu, 
sistēmai atrodoties gaidīšanas režīmā. Uz viegli 
lietojamās tālvadības pults galvenās sistēmas 
funkcijas būs pa rokai, lai jūs varētu kontrolēt 
noskaņu, to neizbojājot.
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Audio atskaņošana
• Disku atskaņošanas režīmi: ātri patīt uz priekšu/

atpakaļ, nākamā/iepriekšējā celiņa meklēšana, 
atkārtot/jauktā secībā/programmu

• Atskaņošanas datu nesēji: CD, CD-R/RW, MP3-
CD, USB zibatmiņas disks

• USB atskaņošanas režīmi: ātri attīt/ātri tīt uz 
priekšu, atskaņot/pauzēt, iepriekšējais/nākamais, 
atkārtot, atskaņot jauktā secībā, apturēt, 
programmas atskaņošana

• Bluetooth: Atskaņot/pauzēt, Atpakaļ/tālāk

Uztvērējs/uztveršana/pārraide
• Uztvērēja joslas: FM stereo
• Iepriekš iestatītas stacijas: 20 FM, 20 DAB
• Uztvērēja pastiprināšana: automātiska digitālā 

regulēšana, automātiska skenēšana
• DAB/DAB+: Informācijas displejs

Skaņa
• Skaņas pastiprinājums: digitālā skaņas kontrole
• Maksimālā izejas jauda (RMS): 70 W

Skaļruņi
• Skaļruņu draiveri: 4" zemfrekvenču skaļrunis, 

kupolveida augstfrekv. skaļruņis
• Skaļruņu tipi: Zemfrekvences skaņu atstarojoša 

skaļruņu sistēma

Savienojamība
• Bluetooth

• Bluetooth profili: A2DP, AVRCP
• Audio ieeja (3,5 mm)
• USB: USB resurss, maks. 2A uzlāde

Lietošanas komforts
• Modinātāja signāli: CD modinātāja signāls, Radio 

modinātāja signāls, USB modinātāja signāls
• Pulkstenis: Galvenajā displejā, izslēgšanās taimeris
• Displeja tips: LED displejs
• Ielādētāja tips: nodalījums

Piederumi
• Iekļautie piederumi: DAB antena
• Tālvadības pults: 21 taustiņa tālvadības pults
• Īsa lietošanas pamācība

Strāvas padeve
• Barošanas avots: 50 Hz, 100–240 V maiņstrāva, 50/

60 Hz

Izmēri
• Ierīces platums: 220 mm
• Ierīces augstums: 104 mm
• Ierīces dziļums: 231 mm
• Galvenā skaļruņa izmēri (W x D): 140 x 185 mm
• Pamatskaļruņa augstums: 260 mm
• Iesaiņojuma platums: 383 mm
• Iesaiņojuma augstums: 348 mm
• Iesaiņojuma dziļums: 358 mm
• Bruto svars: 7,5 kg
• Neto svars: 5,3 kg
•
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