
 

 

Philips
Микро музикална система

Bluetooth®
DAB+

BTB4800
Ретро вид. Модерен звук.

Ретро видът и модерната производителност се срещат в тази красива микро система. 

Класическият дървен корпус, матираното алуминиево копче за силата на звука и гланцовият 

дисплей го превръщат в централен елемент, който привлича окото. Без значение къде обичате 

да релаксирате.

Малка система. Мощен звук.
• Вграден високоговорител с 3" високоговорител за ниски честоти
• Басрефлексен порт за пълни, мощни ниски тонове
• 30 W максимална изходна мощност
• Управление на цифров звук. Изберете предварително зададен стил на звука

Цялата ваша музикална колекция
• CD плейър. DAB +/FM цифрово радио
• Цифрова настройка с до 20 предварителни настройки
• Безжично поточно възпроизвеждане на музика с Bluetooth
• USB. Свързвайте музикални устройства мигновено
• Аудио вход. Връзка към почти всякакъв източник

Изпълнете стаята с мелодии
• Захранване от електрическата мрежа (AC-вход). Дистанционно управление
• Размери: 405 x 275 x 132 мм
• Тегло: 4,78 кг



 Цялата ваша музикална колекция
Тази стилна интегрирана микросистема ви 
позволява да предавате поточно плейлисти и 
още. Или можете да издухате праха от класиката 
в CD колекцията ви благодарение на CD плейър, 
който също възпроизвежда MP3 CD и записани 
CD. Цифровият радио тунер доставя 
кристалночисто приемане и можете да зададете 
до 20 предварителни настройки за любимите си 
DAB+ или FM станции.

Богат звук с мощен бас
Вграденият високоговорител с 3" 
високоговорител за ниски честоти ви осигурява 
ясен звук. Басрефлексен порт добавя дълбочина 
на ниските тонове. Максималната мощност от 30 
W прави тази интегрирана система перфектна за 
кухнята, спалнята или офиса.

Старомодното се среща с модерното
Неподвластен на времето стил и модерна 
производителност се срещат в тази красива 
микросистема. Класическата дървена кутия 
контрастира на матираното алуминиево копче за 
силата на звука и дисплея със силен гланц. 
Настолният дизайн се вписва точно, а в горната 
част на устройството има бутони за сдвояване, 
избор на източник и управление на 
възпроизвеждането/настройката.

Управление на цифров звук
Хип-хоп или хорова музика, симфония или рок 
опера? Каквото и да харесвате, функцията за 
управление на цифров звук на тази микросистема 
ви позволява да се наслаждавате още повече. 
Изберете от предварително зададени звукови 
стилове, създадени да извлекат най-доброто от 
вашата музика.

Чувствайте се комфортно в дома си
Тази захранвана от електрическата мрежа 
микросистема изглежда страхотно във всяка стая. 
Безжичният обхват на Bluetooth е 10 m. Лесно за 
използване дистанционно поставя ключови 
системни функции на една ръка разстояние, така 
че можете да контролирате настроението, без да 
го прекъсвате.
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Акценти
• Връзки за звук: 3,5 мм стерео вход - MP3 връзка разбъркване, стоп
•

Звук
• Изходна мощност: Обща мощност 30 W RMS
• Подобрение на звука: Управление на цифров 
звук

• Регулиране на силата на звука: въртящ се
• Звукова система: Стерео

Високоговорители
• Основен високоговорител: 3" високоговорител 
за ниски честоти, Система басрефлексни 
високоговорители

Аудио възпроизвеждане
• Носители за възпроизвеждане: CD, CD-R, CD-

RW, MP3-CD
• Тип устройство за зареждане: Чекмедже
• Режим Bluetooth: Възпроизвеждане/пауза, 
Предишна/следваща песен

Тунер / Приемане / Предаване
• Обхвати на тунера: FM стерео
• Предварително настроени станции: 20
• RDS: Тип на програмата, Радиотекст, Име на 
станцията

• Подобрения за тунер: Автоматично 
запаметяване

• Автоматична цифрова настройка
• DAB/DAB+: Обхват III, Информационен 
дисплей, Меню

Възможности за свързване
• USB: USB хост
• Други връзки: Фиксирана FM антена от гъвкав 
проводник

• Bluetooth
• Bluetooth профили: A2DP
• Аудио вход (3,5 мм)

Комфорт
• Тип устройство за зареждане: чекмедже
• Тип на дисплея: LED дисплей

Аксесоари
• Аксесоари в комплекта: FM антена, Листовка с 
гаранция за цял свят, Гаранционна карта

• Ръководство за бърз старт
• Дистанционно управление

Размери
• Височина на опаковката: 395 мм
• Ширина на опаковката: 480 мм
• Дълбочина на опаковката: 200 мм
• Бруто тегло: 5,72 кг
• Нето тегло: 4,78 кг

Захранване
• Електрозахранване: 100 – 240 V променлив ток, 

50/60 Hz, 50/60 Hz

Аудио възпроизвеждане
• Режими на възпроизвеждане на диска: бързо 
напред/назад, търсене на следваща/предишна 
песен, повторение/разбъркване/програмиране

• Носители за възпроизвеждане: CD, MP3-CD, 
USB флаш устройство, CD-R/RW

• Режими на възпроизвеждане през USB Direct: 
бързо назад/бързо напред, възпроизвеждане/
пауза, предишна/следваща песен, повторение, 
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