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Bluetooth®
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BTB4800

Retrolook. Moderne geluiden.
Retrostijl en moderne prestaties komen samen in dit prachtige microsysteem. De
klassieke houten kast, volumeknop van geborsteld aluminium en het hoogglanzende
display maken dit een opvallend interieurelement. Waar u ook wilt ontspannen.
Klein systeem. Groots geluid.
• Geïntegreerde luidspreker met woofer van 3-inch
• Basreflexpoort. Volle, krachtige lage tonen
• Maximaal uitgangsvermogen van 30 W
• Digital Sound Control. Kies een vooraf ingestelde geluidsregeling
Al uw muziek
• CD-speler. Digitale DAB+-/FM-radio
• Digitale tuner met maximaal 20 voorkeurzenders
• Draadloos muziek streamen via Bluetooth
• USB. Sluit direct muziekspelers aan
• Audio-ingang. Verbinding maken met vrijwel elke bron
Vul de kamer met muziek
• Netspanning (AC-in). Afstandsbediening
• Afmetingen: 405 x 275 x 132 mm
• Gewicht 4,78 kg
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Micromuzieksysteem
Bluetooth® DAB+

Specificaties
Geluid

• Uitgangsvermogen: Totaal vermogen van 30 W
RMS
• Geluidsverbetering: Digital Sound Control
• Volumeregeling: Roterend
• Geluidssysteem: Stereo

Luidsprekers

• Hoofdluidspreker: 3 inch woofer, Bass Reflexluidsprekersysteem

Audioweergave

• Media afspelen: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
• Ladertype: Lade
• Bluetooth-modus: Spelen/pauze, Vorige/volgende

Tuner/ontvangst/transmissie
•
•
•
•
•
•

Radioband: FM-zender
Voorkeurzenders: 20
RDS: Programmatype, Radiotekst, Zendernaam
Tunerverbeteringen: Automatisch opslaan
Automatisch digitaal afstemmen
DAB/DAB+: Band III, Infoscherm, Menu

Connectiviteit

• USB: USB-poort
• Andere aansluitingen: Vaste pigtail-antenne voor
FM
• Audioaansluitingen: 3,5mm-stereolijningang - MP3
Link
• Bluetooth
• Bluetooth-profielen: A2DP
• Audio-ingang (3,5 mm)

Kenmerken
Comfort

• Ladertype: Lade
• Schermtype: LED-display

Al uw muziek

• Meegeleverde accessoires: FM-antenne,
Wereldwijde garantiekaart, Garantiecertificaat
• Snelstartgids
• Afstandsbediening

Met dit stijlvolle geïntegreerde microsysteem kunt u
afspeellijsten en meer streamen. U kunt ook de
klassiekers in uw CD-collectie weer voor de dag
halen dankzij een CD-speler die ook MP3-CD's en
opgenomen CD's afspeelt. De digitale radiotuner
biedt een kristalheldere ontvangst en u kunt
maximaal 20 voorkeurzenders instellen voor uw
favoriete DAB+- of FM-zenders.

Afmetingen

Rijk geluid met volle bas

Accessoires

•
•
•
•
•

Hoogte van de verpakking: 395 millimeter
Breedte van de verpakking: 480 millimeter
Diepte van de verpakking: 200 millimeter
Brutogewicht: 5,72 kg
Nettogewicht: 4,78 kg

Vermogen

• Stroomvoorziening: 100 - 240 V AC, 50/60 Hz, 50/
60 Hz

Audioweergave

• Discafspeelmodi: Snel vooruit-/achteruitspoelen,
Volgende/vorige nummer zoeken, Herhalen/
shuffle/programmeren
• Media afspelen: CD, MP3-CD, USB Flash Drive,
CD-R/RW
• USB-modi voor directe weergave: Snel
achteruitspoelen/snel vooruitspoelen, Spelen/
pauze, Vorige/volgende, Herhalen, Shuffle, Stoppen
•

De geïntegreerde luidspreker met woofer van 3-inch
zorgt voor een helder geluid. Een basreflexpoort
voegt diepte toe aan de lage tonen. Door het
maximale vermogen van 30 W is dit geïntegreerde
systeem ideaal voor de keuken, slaapkamer of het
kantoor.

Old school en new school komen samen
Dit prachtige microsysteem combineert een tijdloze
stijl met moderne prestaties. De klassieke houten
kast heeft een moderne volumeknop van geborsteld
aluminium en een hoogglanzend display en er
bevinden zich knoppen aan de bovenkant voor het
koppelen, het selecteren van de bron en het
afspelen/afstemmen.

Digital Sound Control

Hiphop of zangkoren, symfonie of rockopera? Wat u
ook leuk vindt, met de Digital Sound Control-functie
van dit microsysteem kunt u er nog meer van
genieten. Kies uit de vooraf ingestelde geluidsstijlen
die zijn ontworpen om het beste in uw muziek naar
boven te halen.

Thuis in uw huis

Dit microsysteem (netstroom) ziet er geweldig uit in
elke kamer. Het draadloze Bluetooth-bereik is 10 m.
Met de gebruiksvriendelijke afstandsbediening hebt u
de belangrijkste systeemfuncties binnen handbereik,
zodat u kunt afstemmen op de juiste stemming.
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