
 

 

Philips
Micromuzieksysteem

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

BTB2570
Meer kracht voor uw muziek

Herontdek uw favoriete albums. Dit slanke microsysteem biedt 70 W aan rijk geluid, van 
klassieke CD's tot uw nieuwste afspeellijst. Basreflexluidsprekers verbeteren het geluid 
met diepe lage tonen.

Diep, fris geluid
• Tweerichtings Bass Reflex-luidspreker. Volle, krachtige lage tonen
• 10 cm woofers van 4 inch en dome-tweeter
• Maximaal uitgangsvermogen van 70 W
• Digital Sound Control. Kies een vooraf ingestelde geluidsregeling

Al uw muziek
• CD-speler. Digitale DAB+-/FM-radio
• Digitale tuner met maximaal 20 voorkeurzenders
• Draadloos muziek streamen via Bluetooth
• USB. Sluit direct muziekspelers aan
• Audio-ingang. Verbinding maken met vrijwel elke bron

Vul de kamer met muziek
• Netspanning (AC-in). Afstandsbediening
• Afmetingen van het apparaat: 220 x 104 x 231 mm
• Afmetingen luidspreker 185 x 260 x 140 mm



 Al uw muziek
Met dit slanke, geïntegreerde microsysteem 
kunt u afspeellijsten en meer streamen in een 
rijk, kamervullend geluid. Speel de klassiekers 
in uw CD-collectie af dankzij een CD-speler 
die ook MP3-CD's en opgenomen CD's 
afspeelt. De digitale radiotuner biedt 
kristalheldere ontvangst en u kunt maximaal 20 
voorkeurzenders instellen voor uw favoriete 
DAB+- of FM-zenders.

Rijk geluid met volle bas
Boekenplankluidsprekers zorgen voor heldere 
hoge tonen van dome-tweeters en een 
krachtige bas uit woofers van 4-inch en 
basreflexpoorten. Het maximaal vermogen van 
70 W vult kleinere ruimten met een rijk geluid: 

perfect voor appartementen, kantoren en 
keukens.

Old school en new school komen samen
De matzwarte centrale unit en de 
luidsprekerkasten herinneren aan het ontwerp 
van losse hifi-onderdelen. De woofer en 
tweeter zijn uitgevoerd in een glanzend zwart 
jasje voor een moderne look. De volumeknop 
met structuur geeft een prettig analoog gevoel 
voor de bediening en er bevinden zich knoppen 
boven op het apparaat voor koppelen, 
bronselectie en afspelen/afstemmen.

Digital Sound Control
Hiphop of zangkoren, symfonie of rockopera? 
Wat u ook leuk vindt, met de Digital Sound 

Control-functie van dit microsysteem kunt u 
er nog meer van genieten. Kies uit de vooraf 
ingestelde geluidsstijlen die zijn ontworpen om 
het beste in uw muziek naar boven te halen.

Thuis in uw huis
Dit microsysteem (netstroom) ziet er geweldig 
uit in elke kamer. Het draadloze Bluetooth-
bereik is 10 m en u kunt een smartapparaat 
opladen via de USB-poort wanneer het 
systeem in de stand-bymodus staat. Met de 
gebruiksvriendelijke afstandsbediening hebt u 
de belangrijkste systeemfuncties binnen 
handbereik, zodat u kunt afstemmen op de 
juiste stemming.
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Audioweergave
• Discafspeelmodi: Snel vooruit-/achteruitspoelen, 

Volgende/vorige nummer zoeken, Herhalen/
shuffle/programmeren

• Media afspelen: CD, CD-R/RW, MP3-CD, USB 
Flash Drive

• USB-modi voor directe weergave: Snel 
achteruitspoelen/snel vooruitspoelen, Spelen/
pauze, Vorige/volgende, Herhalen, Shuffle, 
Stoppen, Programma afspelen

• Bluetooth: Afspelen/pauzeren, vorige/volgende

Tuner/ontvangst/transmissie
• Tunerbereik: FM-stereo
• Voorkeurzenders: 20 FM, 20 DAB
• Tunerverbetering: Automatisch digitaal 

afstemmen, Automatisch scannen
• DAB/DAB+: Infoscherm

Geluid
• Geluidsverbetering: Digital Sound Control
• Maximaal uitgangsvermogen (RMS): 70W

Luidsprekers
• Luidsprekerdrivers: 4 inch woofer, Dome-tweeter
• Luidsprekertypen: Bass Reflex-luidsprekersysteem

Connectiviteit
• Bluetooth
• Bluetooth-profielen: A2DP, AVRCP

• Audio-ingang (3,5 mm)
• USB: USB-poort, max. 2 A Opladen

Comfort
• Alarmfuncties: CD-alarm, Radio-alarm, USB-alarm
• Klok: Op het hoofdscherm, Sleeptimer
• Schermtype: LED-display
• Ladertype: Lade

Accessoires
• Meegeleverde accessoires: DAB-antenne
• Afstandsbediening: Afstandsbediening met 21 

toetsen
• Snelstartgids

Vermogen
• Stroomvoorziening: 50 Hz, 100 - 240 V AC, 50/60 

Hz

Afmetingen
• Breedte hoofdunit: 220 millimeter
• Hoogte hoofdunit: 104 millimeter
• Diepte hoofdunit: 231 millimeter
• Afmetingen van hoofdluidspreker (B x D): 

140 x 185 millimeter
• Hoogte van de hoofdluidspreker: 260 millimeter
• Breedte van de verpakking: 383 millimeter
• Hoogte van de verpakking: 348 millimeter
• Diepte van de verpakking: 358 millimeter
• Brutogewicht: 7,5 kg
• Nettogewicht: 5,3 kg
•
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