
 

 

„Philips“
Muzikos mikrosistema

„Bluetooth®“
DAB+

BTB4800
Retro išvaizda. Modernūs garsai.

Retro stilius ir modernus veikimas dera šioje gražioje mikrosistemoje. Klasikinis medinis 
korpusas, šlifuoto aliuminio garsumo rankenėlė ir blizgus ekranas – dalykai, traukiantys akį 
prie šio objekto. Visur, kur mėgstate atsipalaiduoti.

Maža sistema. Didelis garsas.
• Integruotas garsiakalbis su 3 col. žemųjų dažnių garsiakalbiu
• Žemųjų dažnių refleksinis prievadas sodriems, galingiems žemiesiems tonams
• 30 W didžiausia išvesties galia
• Skaitmeninis garso valdymas. Pasirinkite iš anksto nustatytą garso stilių

Visa jūsų muzika
• CD grotuvas. DAB+ / FM skaitmeninis radijas
• Skaitmeninis nustatymas ir iki 20 iš anksto pasirenkamų stočių
• Belaidis srautinis muzikos perdavimas per „Bluetooth“
• USB. Akimirksniu prijunkite muzikos prietaisus
• „Audio-in“. Prijunkite prie beveik bet kokio šaltinio

Pripildykite kambarį melodijų
• Maitinama iš tinklo (KS įėjimas). Nuotolinio valdymo pultas
• Matmenys: 405 x 275 x 132 mm
• Svoris 4,78 kg



 Visa jūsų muzika
Su šia stilinga, integruota mikrosistema transliuosite 
grojaraščius ir kt. Arba galite nuvalyti dulkes nuo 
klasikinės kompaktinių diskų kolekcijos, nes 
kompaktinių diskų grotuvas taip pat atkuria MP3 
kompaktinius diskus ir įrašytus kompaktinius diskus. 
Skaitmeninis radijo imtuvas priima itin aiškius signalus 
ir galite nustatyti iki 20 mėgstamų DAB+ arba FM 
stočių išankstinių nustatymų.

Sodrus garsas su stipriais žemaisiais 
dažniais
Per integruotą garsiakalbį su 3 col. žemųjų dažnių 
garsiakalbiu garsas girdimas aiškiai. Žemųjų dažnių 
refleksinis prievadas suteikia sodrumo žemiems 
tonams. Su 30 W didžiausia išvestimi ši integruota 
sistema puikiai tinka naudoti virtuvėje, miegamajame 
ar biure.

Senoji mokykla dera su naująja mokykla
Laikui nepavaldus stilius ir modernus veikimas dera 
šioje puikioje mikrosistemoje. Klasikinis medinis 
korpusas papuoštas šlifuoto aliuminio garsumo 
reguliavimo rankenėle ir ypač blizgiu ekranu. Jame 
puikiai dera ant stalo pastatomas dizainas, o ant 
įrenginio viršaus yra siejimo, šaltinio pasirinkimo ir 
atkūrimo / derinimo valdymo mygtukai.

Skaitmeninio garso valdymas
Hiphopas ar choras, simfonija ar roko opera? Kad ir 
ką mėgstate, su šia mikrosistemos skaitmeninio garso 
valdymo funkcija mėgausitės labiau. Pasirinkite iš 
garso stilių, nustatytų iš anksto, kad muzika skambėtų 
geriausiai.

Jauskitės patogiai savo namuose
Ši KS maitinama mikrosistema puikiai atrodo bet 
kuriame kambaryje. „Bluetooth“ belaidžio veikimo 
atstumas yra 10 m. Naudodami paprastą nuotolinio 
valdymo pultą sistemos funkcijas pasieksite vos 
palietę – tad galite derinti nuotaiką jos 
nepertraukdami.
BTB4800/12

Ypatybės
• Garso įvestis (3,5 mm)
Garsas
• Išvesties galia: 30 W RMS bendra galia
• Garsumo gerinimas: Skaitmeninio garso valdymas
• Garsumo reguliatorius: sukamas
• Garso sistema: Stereo

Garsiakalbiai
• Pagrindinis garsiakalbis: 3 col. žemų dažnių 

garsiakalbis, Garsiakalbiai su žem. dažnių atspindžiu

Garso atkūrimas
• Atkuriama medija: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
• Įdėjimo būdas: Dėklas
• „Bluetooth“ režimas: Groti/sustabdyti, Ankstesnis/

kitas

Derintuvas / imtuvas / siųstuvas
• Imtuvo diapazonas: FM stereo
• Iš anksto nustatytos stotys: 20
• RDS: Programos tipas, Radijo tekstas, Stoties 

pavadinimas
• Imtuvo patobulinimas: „Auto Store“
• Automatinis skaitmeninis nustatymas
• DAB / DAB+: III juosta, Informacinis ekranas, 

Meniu

Prijungimo galimybė
• USB: USB jungtis
• Kitos jungtys: Pritvirtinama lanksti FM antena
• Garso jungtys: 3,5mm stereo MP3 jungties linija
• „Bluetooth“
• „Bluetooth“ profiliai: A2DP

Patogumas
• Įdėjimo būdas: Dėklas
• Ekrano tipas: LED ekranas

Priedai
• Pridedami priedai: FM antena, Tarptautinės 

garantijos lapas, Garantijos lapas
• Greitos pradžios vadovas
• Nuotolinis valdymas

Matmenys
• Pakuotės aukštis: 395 mm
• Pakuotės plotis: 480 mm
• Pakuotės gylis: 200 mm
• Bendras svoris: 5,72 kg
• Grynas svoris: 4,78 kg

Maitinimas
• Maitinimo šaltinis: 100–240 V kintamosios srovės, 

50/60 Hz, 50 / 60 Hz

Garso atkūrimas
• Diskų atkūrimo režimai: Greitai pirmyn / atgal, Kito 

/ ankstesnio takelio paieška, pakartoti/groti 
atsitiktine tvarka/programuoti

• Atkuriama medija: CD, MP3-CD, USB atmintinė, 
CD-R/RW

• „USB Direct“ leidimo režimai: Greitai sukti atgal / į 
priekį, Groti/sustabdyti, Ankstesnis/kitas, 
Pakartoti, Groti atsitiktine tvarka, Stabdyti

•
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