
 

 

Philips
Microsistem muzical

Bluetooth®
DAB+

BTB4800
Aspect retro. Sunete moderne.

Stilul retro şi performanţa modernă se îmbină în acest microsistem superb. Carcasa clasică 
din lemn, selectorul de volum din aluminiu lustruit şi afişajul foarte lucios îl transformă într-
un punct de atracţie. Oriunde îţi place să te relaxezi.

Sistem mic. Sunet puternic.
• Difuzor integrat cu woofer de 3"
• Port bass-reflex pentru tonuri joase ample, puternice
• Putere maximă de ieșire de 30 W
• Digital Sound Control. Alege un stil de sunet presetat

Toată muzica ta
• CD player. Radio digital DAB+/FM
• Acord digital cu până la 20 de presetări
• Transfer de muzică Bluetooth wireless
• USB. Conectează dispozitive muzicale instantaneu
• Intrare audio. Conectează-te la aproape orice sursă

Umple camera cu melodii
• Alimentare de la reţea (intrare c.a.). Telecomandă
• Dimensiuni: 405x275x132 mm
• Greutate 4,78 kg



 Toată muzica ta
Acest microsistem elegant integrat îţi permite să 
asculţi liste de redare și multe altele. Sau, te poţi 
bucura din nou de clasicii din colecţia de CD-uri 
datorită unui CD player care redă și CD-uri MP3 și 
CD-uri înregistrate. Tunerul radio digital oferă o 
recepţie extrem de clară și poţi configura până la 20 
de presetări pentru posturile DAB+ sau FM 
preferate.

Sunet bogat cu bas profund
Difuzorul integrat cu woofer de 3” oferă un sunet 
clar. Un port bass-reflex adaugă adâncime tonurilor 
joase. Datorită puterii maxime de 30 W, acest sistem 
integrat este perfect pentru bucătărie, dormitor sau 
birou.

Clasicul se întâlnește cu modernul
Stilul atemporal și performanţa modernă se întâlnesc 
în acest microsistem frumos. Carcasa clasică din 
lemn este prevăzută cu un buton de volum din 
aluminiu mat și cu un afișaj foarte lucios. Designul de 
birou se potrivește perfect și în partea superioară a 
unităţii există butoane pentru asociere, selectarea 
sursei și controlul redării/reglării.

Digital Sound Control
Muzică hip-hop sau corală, operă sau rock simfonic? 
Indiferent de muzica pe care o preferi, funcţia Digital 
Sound Control a acestui microsistem îţi permite să 
te bucuri de ea mai mult. Alege dintre stilurile de 
sunet presetate, concepute să scoată la lumină tot ce 
este mai bun din muzică.

Potrivit pentru casa ta
Acest microsistem alimentat cu c.a. arată excelent în 
orice încăpere. Raza de acoperire wireless Bluetooth 
este de 10 m. O telecomandă ușor de utilizat îţi 
aduce funcţiile cheie ale sistemului la vârful 
degetelor, astfel încât să poţi controla atmosfera fără 
a ieși din starea de spirit.
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Repere
• Bluetooth anterior/următor, repetare, aleator, Stop
•

Sunet
• Putere de ieșire: Putere totală de ieșire 30 W RMS
• Caracteristici superioare sunet: Digital Sound 

Control
• Controlul volumului: rotativ
• Sistem audio: Stereo

Difuzoare
• Difuzor principal: Woofer de 3", Sistem de boxe 

Bass Reflex

Redare audio
• Medii de redare: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
• Tip încărcător: Tavă
• Mod Bluetooth: Redare/Pauză, Piesă anterioară/

Piesă următoare

Tuner/Recepţie/Transmisie
• Benzi pentru tuner: FM Stereo
• Presetări de posturi: 20
• RDS: Tip program, Radio Text, Nume post de 

radio
• Caracteristici superioare tuner: Memorare 

automată
• Reglare automată digitală
• DAB/DAB+: Band III, Afișare informaţii, Meniu

Conectivitate
• USB: Port USB
• Alte conexiuni: Antenă spiralată fixă FM
• Conexiuni audio: Intrare cu jack stereo de 3,5 mm 

pentru legătură MP3

• Profiluri Bluetooth: A2DP
• Intrare audio (3,5 mm)

Confort
• Tip încărcător: tavă
• Tip ecran: Afișaj cu LED-uri

Accesorii
• Accesorii incluse: Antenă FM, Certificat de garanţie 

internaţională, Certificat de garanţie
• Ghid de iniţiere rapidă
• Telecomandă

Dimensiuni
• Înălţime ambalaj: 395 mm
• Lăţime ambalaj: 480 mm
• Adâncime ambalaj: 200 mm
• Greutate brută: 5,72 kg
• Greutate netă: 4,78 kg

Alimentare
• Sursă de alimentare: 100-240 V c.a., 50/60 Hz, 50/

60 Hz

Redare audio
• Moduri redare disc: derulare rapidă înainte/înapoi, 

căutare melodie următoare/anterioară, repetare/
redare aleatorie/programare

• Medii de redare: CD, MP3-CD, Unitate flash USB, 
CD-R/RW

• Moduri de redare USB Direct: derulare rapidă 
înapoi/derulare rapidă înainte, redare/pauză, 
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