
 

 

Philips
Mikro mūzikas sistēma

Bluetooth®
DAB+

BTB4800
Retro izskats. Moderna skaņa.

Šajā brīnišķīgajā mikrosistēmā satiekas retro stils un moderns sniegums. Klasiskā koka 
forma ar vecinātu alumīnija skaļuma regulētāju un spīdīgu ekrānu nodrošina, ka šis 
priekšmets būs uzmanības centrā. Lai kur arī jums patiktu atpūsties.

Maza sistēma. Liela skaņa.
• Iebūvēts skaļrunis ar 3 collu basu skaļruni
• Basa refleksa pieslēgvieta pilnīgiem, spēcīgiem zemajiem toņiem
• 30 W RMS maksimālā izejas jauda
• Digitālā skaņas kontrole. Izvēlieties iepriekš iestatītu skaņas stilu

Visa jūsu mūzika
• CD atskaņotājs. DAB+/FM digitāls radio
• Digitālā regulēšana nodrošina līdz 20 sākotnējiem iestatījumiem
• Bluetooth bezvadu mūzikas straumēšana
• USB. Pievienojiet mūzikas ierīces uzreiz
• Audio ieeja. Pievienojiet gandrīz jebkuram avotam

Piepildiet telpu ar mūziku
• Strāvas padeve (maiņstrāvas ieeja). Tālvadības pults
• Izmēri: 405 x 275 x 132 mm
• Svars: 4,78 kg



 Visa jūsu mūzika
Šī stilīgā integrētā mikrosistēma ļauj straumēt 
atskaņošanas sarakstus un daudz ko citu. Vai arī jūs 
varat nopūst putekļus no savas klasikas CD 
kolekcijas, pateicoties CD atskaņotājam, kas atskaņo 
arī MP3 kompaktdiskus un ierakstītos 
kompaktdiskus. Digitālais radiouztvērējs gādā par 
kristāldzidru uztveršanu, un jūs varat iestatīt līdz 20 
savu iecienītāko DAB+ vai FM staciju sākotnējos 
iestatījumus.

Bagātīga skaņa ar pilnīgiem basiem
Iebūvētais skaļrunis ar 3 collu basu skaļruni sniedz 
skaidru skaņu. Basa refleksa pieslēgvieta pastiprina 
zemo toņu dziļumu. Maksimālā 30 W jauda padara šo 
integrēto sistēmu lieliski piemērotu virtuvei, 
guļamistabai vai birojam.

Vecmodīgais satiekas ar jaunmodīgo
Šajā skaistajā mikrosistēmā tiekas mūžam aktuālais 
stils un mūsdienīgs izpildījums. Klasiskais koka 
korpuss ir papildināts ar matēta alumīnija skaļuma 
ciparnīcu un spīdīgu displeju. Galda virsmai 
pielāgotais dizains labi iederas, un bloka augšpusē ir 
pogas, kas paredzētas savienošanai pārī, avota izvēlei 
un atskaņošanas/regulēšanas kontrolei.

Digitālā skaņas kontrole
Hiphopu vai kori, simfoniju vai rokoperu? Lai kam jūs 
dotu priekšroku, šī mikrosistēmas digitālā skaņas 
kontroles funkcija ļauj jums to izbaudīt vēl vairāk. 
Izvēlieties no iepriekš iestatītajiem skaņu stiliem, kas 
izstrādāti tā, lai jūsu mūzikā izceltu labāko.

Mājās kā mājās
Šī ar maiņstrāvu darbināmā mikrosistēma lieliski 
izskatās jebkurā telpā. Bluetooth bezvadu diapazons 
ir 10 m. Uz viegli lietojamās tālvadības pults galvenās 
sistēmas funkcijas būs pa rokai, lai jūs varētu 
kontrolēt noskaņu, to neizbojājot.
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Izceltie produkti
atkārtot, atskaņot jauktā secībā, apturēt
•

Skaņa
• Izejas jauda: 30 W RMS kopējā jauda
• Skaņas pastiprinājums: Digitālā skaņas kontrole
• Skaļuma vadība: rotācijas
• Skaņu sistēma: Stereo

Skaļruņi
• Pamatskaļrunis: 3" zemfrekvenču skaļrunis, 

Zem.frekv. skaņu atstar. skaļruņu sist.

Audio atskaņošana
• Atskaņošanas datu nesēji: CD, CD-R, CD-RW, 

MP3-CD
• Ielādētāja tips: Nodalījums
• Bluetooth režīms: Atskaņot/pauzēt, Iepriekšējais/

nākamais

Uztvērējs/uztveršana/pārraide
• Uztvērēja joslas: FM stereo
• Iepriekš iestatītas stacijas: 20
• RDS: Programmas veids, Radio teksts, Stacijas 

nosaukums
• Uztvērēja uzlabojumi: Automātiska saglabāšana
• Automātiska digitālā regulēšana
• DAB/DAB+: III josla, Informācijas displejs, Izvēlne

Savienojamība
• USB: USB resurss
• Citi savienojumi: FM fiksētā spirālveida antena
• Audio savienojumi: 3,5 mm stereo līnijas ieeja – 

MP3 saite
• Bluetooth

• Bluetooth profili: A2DP
• Audio ieeja (3,5 mm)

Lietošanas komforts
• Ielādētāja tips: nodalījums
• Displeja tips: LED displejs

Piederumi
• Iekļautie piederumi: FM antena, Vispasaules 

garantijas brošūra, Garantijas sertifikāts
• Īsa lietošanas pamācība
• Tālvadības pults

Izmēri
• Iesaiņojuma augstums: 395 mm
• Iesaiņojuma platums: 480 mm
• Iesaiņojuma dziļums: 200 mm
• Bruto svars: 5,72 kg
• Neto svars: 4,78 kg

Strāvas padeve
• Barošanas avots: 100–240 V maiņstrāva, 50/60 Hz, 

50/60 Hz

Audio atskaņošana
• Disku atskaņošanas režīmi: ātri patīt uz priekšu/

atpakaļ, nākamā/iepriekšējā celiņa meklēšana, 
atkārtot/jauktā secībā/programmu

• Atskaņošanas datu nesēji: CD, MP3-CD, USB 
zibatmiņas disks, CD-R/RW

• USB atskaņošanas režīmi: ātri attīt/ātri tīt uz 
priekšu, atskaņot/pauzēt, iepriekšējais/nākamais, 
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