
 

 

Philips
Mikrowieża

Bluetooth®
DAB+

BTB4800
Styl retro i nowoczesne 

brzmienie.
Styl retro, nowoczesne brzmienie i wysoka wydajność — to wszystko łączy w sobie ta 
piękna mikrowieża. Klasyczna, drewniana obudowa, pokrętło głośności pokryte 
szczotkowanym aluminium oraz duży, błyszczący wyświetlacz przykują Twoją uwagę.

Niewielki system — potężny dźwięk.
• Zintegrowany głośnik z 3-calowym głośnikiem niskotonowym
• Pełne i potężne niskie tony dzięki portowi Bass Reflex
• Maksymalna moc wyjściowa: 30 W
• Cyfrowa korekcja dźwięku. Wybierz wstępnie skonfigurowany styl dźwięku

Cała muzyka
• Odtwarzacz CD, DAB+ / cyfrowe radio FM
• Cyfrowe strojenie z pamięcią 20 stacji
• Bezprzewodowe przesyłanie muzyki przez Bluetooth
• USB. Natychmiastowe łączenie urządzeń muzycznych
• Wejście audio — łatwe podłączanie do niemal dowolnego źródła

Wypełnij pokój dźwiękiem
• Zasilanie sieciowe (AC-in). Zdalne sterowanie
• Wymiary: 405 x 275 x 132 mm
• Waga: 4,78 kg



 Cała muzyka
Ta stylowa zintegrowana mikrowieża umożliwia 
strumieniowe odtwarzanie list odtwarzania i nie 
tylko. Możesz również odświeżyć sobie klasyczne 
utwory ze swojej kolekcji płyt CD, korzystając z 
odtwarzacza CD, który umożliwia odtwarzanie 
również samodzielnie nagranych płyt CD oraz płyt 
CD z plikami w formacie MP3. Tuner cyfrowy 
zapewnia czysty odbiór, a dodatkową zaletą jest 
możliwość zaprogramowania do 20 stacji radia 
DAB+ lub FM.

Bogaty dźwięk i pełne basy
Zintegrowany głośnik z 3-calowym głośnikiem 
niskotonowym zapewnia wyraźni dźwięk. Port Bass 
Reflex dodaje głębi niskim tonom. Dzięki 
maksymalnej mocy wyjściowej na poziomie 30 W 
ten zintegrowany system doskonale sprawdzi się w 
kuchni, sypialni oraz w biurze.

Tradycja łączy się z nowoczesnością
Ta piękna mikrowieża łączy w sobie ponadczasowy 
styl i nowoczesne brzmienie. Klasyczna, drewniana 
obudowa, pokrętło głośności pokryte 
szczotkowanym aluminium oraz duży, błyszczący 
wyświetlacz przykują Twoją uwagę, a całości 
dopełnia płaska konstrukcja. Na górze znajdują się 
przyciski do parowania, wybierania źródła oraz 
sterowania odtwarzaniem/dostrajaniem.

Cyfrowa korekcja dźwięku (DSC)
Hip-hop, śpiew chóralny, muzyka symfoniczna czy 
opera rockowa? Niezależnie od tego, w jakiej 
muzyce gustujesz, funkcja cyfrowej korekcji dźwięku 
pozwoli Ci jeszcze bardziej docenić ulubione 
brzmienia. Wybieraj spośród wstępne ustawionych 
stylów dźwięku, aby wydobyć z ulubionej muzyki 
wszystko, co najlepsze.

Czuj się jak u siebie w domu
Ta zasilana sieciowo mikrowieża wygląda doskonale 
w każdym pomieszczeniu. Zasięg bezprzewodowy 
Bluetooth wynosi 10 m, a łatwy w obsłudze pilot 
zapewnia wygodny dostęp do głównych funkcji 
systemu, dzięki czemu możesz kontrolować nastrój, 
nie psując atmosfery.
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Zalety
• Wejście audio (3,5 mm)
Dźwięk
• Moc wyjściowa: Całkowita moc 30 W RMS
• Funkcje poprawy dźwięku: Cyfrowa korekcja 

dźwięku (DSC)
• Regulacja głośności: obrotowa
• System dźwięku: Stereo

Głośniki
• Główny głośnik: 3-calowy głośnik niskotonowy, 

System Bass Reflex

Odtwarzanie dźwięku
• Odtwarzane nośniki: CD, CD-R, CD-RW, MP3-

CD
• Sposób ładowania: Szuflada
• Tryb Bluetooth: Odtwarzanie/wstrzymywanie, 

Poprzedni/następny

Tuner/Odtwarzanie/Transmisja
• Pasma tunera: UKF Stereo
• Pamięć stacji: 20
• RDS: Rodzaj programu, Radio Text, Nazwa stacji
• Funkcje i cechy dotyczące tunera: Automatyczny 

zapis stacji
• Automatyczne dostrajanie cyfrowe
• DAB/DAB+: Zakres III, Wyświetlacz informacyjny, 

Menu

Możliwości połączeń
• USB: Host USB
• Inne połączenia: Stała antena zakresu UKF
• Złącza audio: Przewód stereo do złącza MP3 z 

wtykami 3,5 mm
• Bluetooth
• Profile Bluetooth: A2DP

Udogodnienia
• Sposób ładowania: szuflada
• Typ wyświetlacza: Wyświetlacz LED

Akcesoria
• Akcesoria w zestawie: Antena FM, Broszura 

gwarancyjna (cały świat), Karta gwarancyjna
• Skrócona instrukcja obsługi
• Pilot zdalnego sterowania

Wymiary
• Wysokość opakowania: 395 mm
• Szerokość opakowania: 480 mm
• Głębokość opakowania: 200 mm
• Waga brutto: 5,72 kg
• Waga netto: 4,78 kg

Moc
• Źródło zasilania: 100–240 V AC, 50/60 Hz, 50/

60 Hz

Odtwarzanie dźwięku
• Tryby odtwarzania płyt: szybkie odtwarzanie do 

przodu/do tyłu, wyszukiwanie następnej/
poprzedniej ścieżki, odtwarzanie wielokrotne/
losowe/zaprogramowane

• Odtwarzane nośniki: CD, MP3-CD, Pamięć flash 
USB, CD-R/RW

• Tryby odtwarzania przez bezpośrednie połączenie 
USB: szybkie przewijanie do tyłu/do przodu, 
odtwarzanie/wstrzymywanie, poprzedni/następny, 
odtwarzanie wielokrotne, losowa kolejność 
odtwarzania, zatrzymywanie

•
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