
 

 

Philips
Mikromusiksystem

Bluetooth®
DAB+

BTB4800
Retrokänsla. Modernt ljud.

Retrostil och moderna prestanda möts i det här fantastiska mikrosystemet. Det klassiska 
höljet i trä, volymvredet i borstad aluminium och den högblanka displayen gör det här till 
ett föremål som hamnar i blickfånget. Var du än gillar att ta det lugnt.

Litet system. Stort ljud.
• Inbyggd högtalare med 3 tums woofer
• Basreflexport för fylliga, kraftfulla låga toner
• Maximal uteffekt på 30 W
• Digital ljudkontroll. Välj en förinställd ljudstil

All din musik
• CD-spelare. DAB+/FM-digitalradio
• Digitalmottagare med upp till 20 snabbval
• Trådlös musikströmning via Bluetooth
• USB. Anslut musikenheter omedelbart
• Audio-in. Anslut till nästintill alla källor

Fyll rummet med musik
• Nätdrivet (AC-IN). Fjärrkontroll
• Mått: 405 x 275 x 132 mm
• Vikt 4,78 kg



 All din musik
Med det här snygga integrerade mikrosystemet kan 
du streama spellistor och mycket mer. Eller damma 
av klassikerna i din cd-samling tack vare en cd-
spelare som även spelar upp MP3-cd-skivor och 
inspelade cd-skivor. Den digitala radiomottagaren 
ger kristallklar mottagning, och du kan ställa in upp 
till 20 snabbval för de DAB+- eller FM-kanaler du 
gillar bäst.

Fylligt ljud med full bas
Den inbyggda högtalaren med 3 tums woofer ger dig 
tydligt ljud. En basreflexport ger de låga tonerna 
djup. Maximal uteffekt på 30 W gör det här 
integrerade systemet perfekt för köket, sovrummet 
eller kontoret.

Retro möter modernt
Tidlös stil och moderna prestanda möts i det här 
vackra mikrosystemet. Den klassiska högtalarlådan i 
trä har ett volymvred i borstat aluminium och en 
högblank display. Skrivbordsdesignen smälter in 
perfekt och det finns knappar på enhetens ovansida 
för ihopparning, val av källa och uppspelnings-/
inställningskontroll.

Digital ljudkontroll
Hip-hop eller körmusik, symfoni eller rock? Oavsett 
vad du gillar gör mikrosystemets digitala ljudkontroll 
att du kan njuta av den mer. Välj bland förinställda 
ljudstilar som utformats för att ta fram det bästa i 
musiken.

Känn dig hemma i ditt hem
Det här nätdrivna mikrosystemet ser fantastiskt ut i 
vilket rum som helst. Den trådlösa Bluetooth-
räckvidden är 10 meter. En lättanvänd fjärrkontroll 
ser till att viktiga systemfunktioner finns nära till 
hands så att du kan styra stämningen utan att 
förstöra den.
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Funktioner
• Ljudingång (3,5 mm)
Ljud
• Uteffekt: Total effekt på 30 W RMS
• Ljudförbättring: Digital ljudkontroll
• Volymkontroll: ratt
• Ljudsystem: Stereo

Högtalare
• Huvudhögtalare: 3 tums woofer, 

Basreflexhögtalare

Ljuduppspelning
• Uppspelningsmedia: CD, CD-R, CD-RW, MP3-

CD-skiva
• Typ av laddare: Släde
• Bluetooth-läge: Spela upp/paus, Föregående/nästa

Mottagare/mottagning/sändning
• Radioband: FM-stereo
• Kanalförinställningar: 20
• RDS: Programtyp, Radio-text, Stationsnamn
• Mottagarförbättringar: Autospara
• Automatisk digital kanalsökning
• DAB/DAB+: Band III, Information, Meny

Anslutningar
• USB: USB-värd
• Andra anslutningar: FM-fixerad antennövergång
• Ljudanslutningar: 3,5 mm stereoanslutning - MP3 

Link
• Bluetooth
• Bluetooth-profiler: A2DP

Bekvämlighet
• typ av laddare: släde
• Skärmtyp: LED-skärm

Tillbehör
• Tillbehör som medföljer: FM-antenn, Garantisedel 

för hela världen, Garanticertifikat
• Snabbstartguide
• Fjärrkontroll

Mått
• Paketbredd: 395 mm
• Paketbredd: 480 mm
• Pakethöjd: 200 mm
• Bruttovikt: 5,72 kg
• Nettovikt: 4,78 kg

Effekt
• Strömförsörjning: 100-240 VAC, 50/60 Hz, 50/60 

Hz

Ljuduppspelning
• Skivuppspelningslägen: spola framåt/bakåt, nästa/

föregående spårsökning, repeat/shuffle/program
• Uppspelningsmedia: CD, MP3-CD-skiva, USB-

flashminne, CD-R/RW
• Uppspelningslägen för USB Direct: snabbspolning 

bakåt/framåt, play/paus, föregående/nästa, 
repetering, shuffle, Stopp

•
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