Philips
Hudební mikrosystém

Bluetooth®
DAB+

BTB4800

Retro vzhled. Moderní zvuk.
Klasická dřevěná skříň, otočný ovladač hlasitosti z leštěného hliníku a lesklý displej
z tohoto krásného mikrosystému, v němž se snoubí retro styl s moderním výkonem,
udělají poutavý středobod kdekoli, kde rádi odpočíváte.
Malý systém. Velkolepý zvuk.
• Integrovaný reproduktor s 3palcovým basovým reproduktorem
• Port funkce bass-reflex pro plné a silné hluboké tóny
• Maximální výstupní výkon 30 W
• Digitální nastavení zvuku. Vyberte přednastavený styl zvuku
Veškerá hudba
• CD přehrávač. Digitální rádio DAB+/FM
• Digitální ladění s až 20 předvolbami
• Bezdrátový přenos hudby technologií Bluetooth
• USB. Okamžité připojení hudebních zařízení
• Audio vstup. Připojení téměř ke každému zdroji
Nechte místnost naplnit melodií
• Napájení ze sítě (vstup napájení). Dálkové ovládání
• Rozměry: 405 x 275 x 132 mm
• Hmotnost: 4,78 kg
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Hudební mikrosystém
Bluetooth® DAB+

Specifikace
Zvuk
•
•
•
•

Výstupní výkon: Celkový výkon 30 W RMS
Vylepšení zvuku: Digital Sound Control
Ovládání hlasitosti: otočný
Zvukový systém: Stereo

Reproduktory

• Hlavní reproduktor: 3" basový reproduktor,
Reproduktory s konstrukcí Bass Reflex

Přehrávání zvuku

• Média pro přehrávání: CD, CD-R, CD-RW, MP3CD
• Typ zavádění: Zásuvka
• Režim Bluetooth: Přehrávání/pauza, Předchozí/
další

Tuner/příjem/vysílání

• Pásma tuneru: FM stereo
• Předvolby stanic: 20
• Systém RDS: Typ programu, Radio Text, Název
stanice
• Vylepšení tuneru: Funkce Auto Store
• Automatické digitální ladění: Ano
• DAB/DAB+: Pásmo III, Informační displej, Nabídka

Možnosti připojení

• USB: Port USB
• Další připojení: Pevná anténa FM
• Audio připojení: Stereofonní linkový vstup 3,5 mm
– připojení MP3 Link
• Bluetooth: Ano

Přednosti
• Profily Bluetooth: A2DP
• Vstup audio (3,5 mm): Ano

Pohodlí

• Typ zavádění: zásuvka
• Typ obrazovky: Displej LED

Příslušenství

• Dodávané příslušenství: Anténa FM, Mezinárodní
záruční list, Záruční list
• Stručný návod k rychlému použití: Ano
• Dálkový ovladač: Ano

Rozměry
•
•
•
•
•

Výška balení: 395 mm
Šířka balení: 480 mm
Hloubka balení: 200 mm
Hrubá hmotnost: 5,72 kg
Čistá hmotnost: 4,78 kg

Spotřeba

• Napájení: Střídavý proud 100–240 V, 50–60 Hz,
50/60 Hz

Přehrávání zvuku

• Režimy přehrávání disků: rychlý posun vpřed/zpět,
vyhledávání další/předchozí stopy, opakování /
náhodný výběr / program
• Média pro přehrávání: CD, MP3-CD, Jednotka
Flash USB, CD-R/RW
• Režimy přehrávání připojení USB Direct: rychle
zpět/vpřed, přehrávání/pauza, předchozí/další,
opakování, Náhodné přehrávání, Funkce stop
•

Veškerá hudba

Tento stylový integrovaný mikrosystém umožňuje
přehrávat seznamy skladeb a mnoho dalšího. Nebo
můžete oprášit klasiku ze své sbírky disků CD díky
CD přehrávači, který přehrává také disky CD se
soubory MP3 a nahrané disky CD. Digitální tuner
rádia zajišťuje křišťálově čistý příjem a můžete
nastavit až 20 předvoleb pro své oblíbené stanice
DAB+ nebo FM.

Bohatý zvuk s plnými basy

Integrovaný reproduktor s 3palcovým basovým
reproduktorem poskytuje čistý zvuk. Port bassreflex dodává hloubku hlubokým tónům. Díky
maximálnímu výkonu 30 W je tento integrovaný
systém ideální do kuchyně, ložnice nebo kanceláře.

Stará škola se setkává s novou

V tomto krásném mikrosystému se setkávají
nadčasový styl a moderní výkon. Klasickou dřevěnou
skříňku vyvažuje otočný ovladač hlasitosti
z leštěného hliníku a displej s vysokým leskem. Stolní
design se hodí do každého interiéru a na horní straně
jednotky jsou tlačítka pro párování, výběr zdroje
a ovládání přehrávání/ladění.

Digital Sound Control

Hip-hop nebo chorál, symfonie nebo rocková opera?
Ať už máte rádi cokoli, funkce Digital Sound Control
tohoto mikrosystému vám umožní vychutnat si to
více. Vyberte si z přednastavených zvukových stylů
navržených tak, aby z vaší hudby vyniklo to nejlepší.

Jako doma u vás doma

Tento mikrosystém s napájením ze sítě vypadá
skvěle v každé místnosti. Bezdrátový dosah
Bluetooth je 10 m. Díky dálkovému ovladači
s jednoduchým použitím máte na dosah ruky klíčové
funkce systému, takže můžete ovládat atmosféru,
aniž byste ji narušovali.
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