
 

 

Philips
Sistema Micro

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

BTB2570
Mais potência para a sua música

Redescubra os álbuns que adora. Este elegante microssistema proporciona-lhe 70 W de 
som rico para desfrutar de tudo, desde CD clássicos à sua lista de música mais recente. 
Os altifalantes Bass Reflex melhoram o som com tons graves profundos.

Som nítido e profundo
• Altifalantes com sistema Bass-Reflex de duas vias. Tons baixos cheios e potentes
• Woofer de 4" e tweeter de topo
• Potência de saída máxima de 70 W
• Controlo de Som Digital. Escolha um estilo de som predefinido

Toda a sua música
• Leitor de CD. Rádio digital DAB+/FM
• Sintonização digital com um máximo de 20 pré-sintonias
• Transmissão de música sem fios via Bluetooth
• USB. Ligue instantaneamente dispositivos de música
• Entrada de áudio. Ligue a praticamente qualquer fonte

Encha a sala de música
• Corrente elétrica (entrada de CA). Telecomando
• Dimensões da unidade principal: 220 x 104 x 231 mm
• Dimensões do altifalante: 185 x 260 x 140 mm



 Toda a sua música
Este elegante micro sistema integrado 
permite-lhe transmitir listas de reprodução e 
muito mais com um som envolvente. Tire o pó 
aos clássicos da sua coleção de CD graças a um 
leitor de CD que também reproduz CD de 
MP3 e CD gravados. O sintonizador de rádio 
digital oferece uma receção nítida e cristalina e 
pode definir até 20 estações DAB+ ou FM 
predefinidas.

Som rico com graves completos
Os altifalantes tipo prateleira proporcionam-
lhe sons altos nítidos dos tweeters de topo, e 
uma qualidade potente de graves dos woofers 
de 4" e portas Bass Reflex. A potência máxima 
de 70 W proporciona um som rico em 

espaços mais pequenos: perfeito para 
apartamentos, escritórios e cozinhas.

A moda antiga conhece a nova moda
A unidade central em preto mate e as caixas 
dos altifalantes relembram o design de hi-fi. O 
woofer e o tweeter são disponibilizados com 
rebordos em preto brilhante para um look 
mais moderno. O botão de controlo de 
volume texturizado confere uma satisfatória 
sensação de utilização analógica e existem 
botões no painel superior da unidade para o 
emparelhamento, seleção da fonte e controlo 
da reprodução/sintonização.

Controlo de Som Digital
Hip-hop ou canto coral, sinfonia ou ópera 
rock? Independentemente daquilo que adora, 

este micro sistema com função de Controlo de 
Som Digital permite-lhe desfrutar mais do seu 
estilo preferido. Escolha entre estilos de som 
predefinidos concebidos para realçar o que há 
de melhor na sua música.

Sinta-se em casa
Este micro sistema com alimentação CA fica 
bem em qualquer divisão. O alcance do 
Bluetooth sem fios é de 10 metros e pode 
carregar um dispositivo inteligente através da 
porta USB quando o sistema se encontra no 
modo de espera. Um comando fácil de utilizar 
coloca todas as funções principais do sistema 
na ponta dos seus dedos para que possa 
controlar o ambiente sem quebrar o espírito.
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Reprodução de áudio
• Modos de reprodução de discos: avanço/

retrocesso rápido, procurar a faixa seguinte/
anterior, repetição/aleatório/programa

• Suporte de reprodução: CD, CD-R/RW, CD MP3, 
Unidade flash USB

• Modos de reprodução de USB Directo: retrocesso 
rápido/avanço rápido, reprodução/pausa, anterior/
seguinte, repetir, aleatório, parar, reprodução de 
programa

• Bluetooth: Reproduzir/pausa, anterior/seguinte

Sintonizador/receção/transmissão
• Bandas do sintonizador: FM estéreo
• Estações pré-sintonizadas: 20 FM, 20 DAB
• Melhoramento do sintonizador: sintonização 

digital automática, procura automática
• DAB/DAB+: Visor de informações

Som
• Melhoramento do som: controlo de som digital
• Potência máxima de saída (RMS): 70 W

Altifalantes
• Diafragmas de altifalante: Woofer de 4", tweeter 

de topo
• Tipos de altifalantes: sistema de altifalantes de 

graves

Conetividade
• Bluetooth
• Perfis Bluetooth: A2DP, AVRCP

• Entrada de áudio (3,5 mm)
• USB: Porta USB, carregamento máx. 2 A

Funcionalidades
• Alarmes: Alarme com CD, Despertador com 

Rádio, Alarme USB
• Relógio: No ecrã principal, temporizador
• Tipo de visor: Visor LED
• Tipo de carregador: gaveta

Acessórios
• Acessórios incluídos: Antena DAB
• Telecomando: Telecomando de 21 teclas
• Manual de início rápido

Potência
• Fonte de alimentação: 50 Hz, 100-240 V CA, 50/

60 Hz

Dimensões
• Largura da unidade principal: 220 mm
• Altura da unidade principal: 104 mm
• Profundidade da unidade principal: 231 mm
• Dimensões do altifalantes principal (L x P): 

140 x 185 mm
• Altura do altifalante principal: 260 mm
• Largura da embalagem: 383 mm
• Altura da embalagem: 348 mm
• Profundidade da embalagem: 358 mm
• Peso bruto: 7,5 kg
• Peso líquido: 5,3 kg
•
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