
 

 

Philips
Mikromusiikkijärjestelmä

Bluetooth®
DAB+

BTB4800
Retro ulkonäkö. Modernit äänet.

Tässä kauniissa mikrojärjestelmässä yhdistyy retrotyylisyys ja nykyaikainen teho. Klassinen 
puukotelo, harjatun alumiinin värinen äänenvoimakkuuden valitsin ja kiiltävä näyttö 
kiinnittävät huomion. Juuri sopiva rentoutumispaikkaan.

Pieni järjestelmä, mahtava ääni.
• Kiinteä kaiutin, jossa 3 tuuman bassokaiutin
• Bassorefleksiportti – täydet, voimakkaat matalat äänet
• 30 W:n enimmäislähtöteho
• Digitaalinen äänensäätö. Valitse esiasetettu äänityyli

Kaikki musiikki
• CD-soitin. DAB+/FM-digitaaliradio
• Digitaalinen viritys ja jopa 20 esiasetusta
• Musiikin langaton Bluetooth-suoratoisto
• USB. Yhdistä musiikkilaitteita hetkessä
• Äänitulo. Liitä lähes mihin tahansa lähteeseen.

Täytä huone musiikilla
• Verkkovirralla toimiva (AC-tulo). Kaukosäädin
• Mitat: 405 x 275 x 132 mm
• Paino: 4,78 kg



 Kaikki musiikki
Tyylikkäällä mikrojärjestelmällä voit suoratoistaa 
muun muassa soittolistoja. Herätä eloon CD-
kokoelmasi klassikot tällä CD-soittimella, joka 
toistaa myös MP3-muotoisia ja poltettuja CD-levyjä. 
Digitaalisen radiovirittimen kuuluvuus on 
erinomainen, ja voit lisätä enintään 20 esiasetusta 
mieluisille DAB+- tai FM-asemille.

Kirkas ääni ja voimakas basso
Kiinteä kaiutin, jossa on 3 tuuman bassokaiutin, 
tuottaa selkeän äänen. Bassorefleksiportti lisää 
syvyyttä mataliin ääniin. 30 watin 
enimmäislähtötehon ansiosta kiinteä järjestelmä sopii 
keittiöön, makuuhuoneeseen tai toimistoon.

Vanhan ja uuden kohtaaminen
Tässä upeassa mikrojärjestelmässä yhdistyvät ajaton 
tyyli ja nykyaikainen teho. Klassinen puukotelo on 
vastapainona harjatun alumiinin väriselle 
äänenvoimakkuuden säätimelle ja korkeakiiltoiselle 
näytölle. Pariliitoksen muodostamiseen, lähteen 
valintaan ja toiston/virityksen säätöön tarvittavat 
painikkeet ovat pöytämallisen yksikön päällä.

Digitaalinen äänensäätö
Hiphop, kuoromusiikki, sinfonia tai rock-ooppera? 
Tämän mikrojärjestelmän digitaalisella 
äänensäätötoiminnolla saat enemmän irti 
kaikenlaisesta musiikista. Esiasetetut äänityylit tuovat 
musiikin parhaat puolet esiin.

Kuin tehty kotiisi
Verkkovirralla toimiva mikrojärjestelmä sopii minne 
tahansa. Bluetoothin kantama on 10 metriä. 
Helppokäyttöisen kaukosäätimen keskeiset 
toiminnot ovat sormien ulottuvilla, joten voit ohjailla 
tunnelmaa ilman häiriötekijöitä.
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Kohokohdat
• Äänitulo (3,5 mm)
Ääni
• Lähtöteho: Kokonaisteho 30 W RMS
• Äänenparannus: Digitaalinen äänensäätö
• Äänenvoimakkuuden säätö: kierrettävä
• Äänentoistojärjestelmä: Stereo

Kaiuttimet
• Pääkaiutin: 3" bassokaiutin, 

Bassorefleksikaiutinjärjestelmä

Äänen toisto
• Toistomuodot: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
• Levyn syöttö: Kelkka
• Bluetooth-tila: Toista/keskeytä, Seuraava/edellinen

Viritin/vastaanotto/signaalinsiirto
• Virittimen aaltoalueet: FM Stereo
• Pikavalinnat: 20
• RDS: Ohjelman tyyppi, Radio-tekstitoiminto, 

Aseman nimi
• Virittimen parannukset: Automaattitallennus
• Automaattinen digitaaliviritys
• DAB/DAB+: Band III, Infonäyttö, Valikko

Liitännät
• USB: USB Host -liitäntä
• Muut liitännät: Kiinteä FM-antennisovitin
• Ääniliitännät: 3,5 mm:n stereolinjatulo - MP3 link
• Bluetooth
• Bluetooth-profiilit: A2DP

Käyttömukavuus
• Lataajan malli: kelkka
• Näyttötyyppi: LED-näyttö

Lisätarvikkeet
• Mukana tulevat lisätarvikkeet: FM-antenni, 

Maailmanlaajuinen takuuvihko, Takuutodistus
• Pikaopas
• Kaukosäädin

Mitat
• Pakkauksen korkeus: 395 mm
• Pakkauksen leveys: 480 mm
• Pakkauksen syvyys: 200 mm
• Kokonaispaino: 5,72 kg
• Nettopaino: 4,78 kg

Virta
• Virtalähde: 100–240 V, 50/60 Hz, 50/60 Hz

Äänen toisto
• Levytoistotilat: pikahaku eteen/taaksepäin, 

seuraavan/edellisen kappaleen haku, jatkuva toisto/
sat.toisto/ohjelmointi

• Toistomuodot: CD, MP3-CD, USB Flash -asema, 
CD-R/RW

• USB Direct -toistotilat: pikakelaus eteen ja taakse, 
toisto/tauko, seuraava/edellinen, toisto, 
satunnaistoisto, pysäytys

•
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