
 

 

Philips
Hudební mikrosystém

Bluetooth® aptX, AAC a NFC
Port USB pro nabíjení

BTB7150
Plný a působivý zvuk

Posedlost zvukem
Vynikající zvuk z jakéhokoliv zdroje díky mikrosystému Philips BTB7150. Kvalitní výškové 
reproduktory poskytují podrobný a přirozený zvuk. Dokonce můžete streamovat hudbu ve vysoké 
kvalitě přes Bluetooth s aptX a technologie NFC nabízí jednoduché párování jedním dotykem.

Obohaťte svůj zvukový zážitek
• Maximální výstupní výkon 150 W RMS
• Snadné nastavení vysokých a nízkých tónů
• Pozlacený konektor reproduktoru pro nejjemnější přenos signálu

Užijte si hudbu z různých zdrojů
• Bezdrátové streamování hudby přes Bluetooth s podporou Aptx
• Kompatibilní s DAB a FM pro úplný požitek z rádia
• Připojení USB Direct pro snadné přehr. hudby ve formátu MP3/WMA
• Vstup Audio-in pro přenosné přehrávání hudby

Snadné použití
• Jednodotykové ovládání pomocí chytrých telefonů s technologií NFC pro snadné párování 

Bluetooth
• Motorizované vkládání CD pro pohodlný přístup



 Bluetooth s podporou AptX
Bezdrátové streamování hudby přes Bluetooth 
s podporou Aptx

Kompatibilní s DAB a FM

Digitální rádio DAB+ (Digital Audio 
Broadcasting: Digitální vysílání zvuku) je, vedle 
analogového vysílání FM, novým způsobem 
vysílání rádia přes síť pozemních vysílačů. 
Nabízí posluchačům více možností a informací 
poskytovaných s čistou kvalitou zvuku bez 
praskání. Technologie umožňuje přijímači 
zachytit nejsilnější signál, který je v dosahu. 
S digitálními stanicemi DAB si nemusíte 
pamatovat frekvence a ladění se provádí podle 
názvu stanice, takže na cestách nemusíte stále 
přelaďovat.

Technologie NFC

Pomocí technologie NFC (Near Field 
Communications) spárujete zařízení Bluetooth 

jednoduše jedním dotykem. Stačí klepnout na 
chytrý telefon nebo tablet s technologií NFC 
v dosahu NFC reproduktoru. Takto jednoduše 
reproduktor zapnete, aktivujete párování 
Bluetooth a spustíte streamování hudby.

Regulace výšek a basů
Nastavení hloubek a výšek jsou funkce 
ekvalizéru, které umožňují upravovat úroveň 
zvuku na vysokých a nízkých kmitočtech. 
Nastavení výšek řídí hlasitost vysokých tónů 
hudby a nastavení hloubek úroveň zesílení 
nízkých tónů. Pomocí tlačítek může posluchač 
pohodlně zvýraznit nízké i vysoké tóny nebo 
jejich reprodukci ponechat na stejné úrovni 
jako ostatní složky zvukového spektra tak, jak 
to odpovídá originálnímu záznamu. S 
nastavením hloubek a výšek můžete poslouchat 
hudbu tak, jak to máte rádi.

Pozlacený konektor reproduktoru

Pozlacený konektor reproduktoru zajišťuje 
lepší přenos audio signálu v porovnání s 
tradičním připojením click-fit. Pozlacený 
konektor také minimalizuje ztrátu elektrického 
signálu ze zesilovače do reproduktoru, což 
umožní vychutnat si hudební produkci tak 
blízkou realitě, jak jen je to možné.

Audio-in

Připojení pomocí vstupu audio umožňuje 
přímé přehrávání audio obsahu z přenosných 
přehrávačů médií. Kromě toho, že si můžete 
vychutnat svou oblíbenou hudbu v mimořádné 
kvalitě zvuku audiosystému, je také připojení 
přes vstup audio mimořádně pohodlné, neboť 
stačí pouze připojit přenosný MP3 přehrávač 
k audiosystému.

Připojení USB Direct pro snadné přehr. 
hudby ve formátu MP3/WMA

Díky úplné přenositelnosti můžete snadno 
využívat výhodné možnosti připojování 
několika zdrojů digitální hudby prostřednictvím 
vestavěného připojení USB Direct.
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Zvuk
• Maximální výstupní výkon (RMS): 150 W
• Vylepšení zvuku: Regulace výšek a basů

Reproduktory
• Hlavní reproduktor: Dvoupásmové
• Typ reproduktorů: Kuželový výškový reproduktor

Přehrávání zvuku
• Média pro přehrávání: CD, CD-R, CD-RW, MP3-

CD, Jednotka Flash USB
• Režimy přehrávání disků: Opakovat jednu skladbu/

vše/program, Přehrávání náhodného výběru, 
Programovatelná paměť na 20 stop, Rychlý posun 
vpřed/zpět, Vyhledávání stopy: další/předchozí

• Režimy USB Direct: Rychle zpět/rychle vpřed, 
Přehrávání/pauza, Předchozí/další, Přehrávání 
programu, Repeat (Opakování), Náhodný výběr, 
Funkce stop

Tuner/příjem/vysílání
• Pásma tuneru: FM stereo
• Automatické digitální ladění: Ano
• Systém RDS: Typ programu, Název stanice, 

Nastavení hodin RDS
• Předvolby stanic: 20
• Anténa: Anténa FM, Anténa FM (75 ohmů)
• DAB/DAB+: Pásmo III, Informační displej, Nabídka, 

Smart Scan

Možnosti připojení
• Stereofonní linkový vstup 3,5 mm: Vstup audio

• Zadní konektory: Anténa systému DAB
• Bluetooth: Bluetooth V2.1, Podporuje Aptx kód c
• Profily Bluetooth: A2DP, AVRCP

Pohodlí
• Budíky: Buzení prostřednictvím disku CD, Buzení 

rádiem, Časovač, Buzení z USB
• Hodiny: Na hlavním displeji, Časovač
• Typ displeje: Displej VFD
• úsporný pohotovostní režim: 0,5 W
• Indikátory: Režim DIM
• Typ obrazovky: Displej VFD
• Nabíjení prostřednictvím USB: 1 A

Příslušenství
• Dodávané příslušenství: Napájecí kabel, Anténa FM
• Dálkový ovladač: Ano
• Uživatelská příručka: Vícejazyčná

Rozměry
• Rozměry balení (Š x V x H): 330 x 309 x 589 mm
• Hloubka hlavní jednotky: 240 mm
• Výška hlavní jednotky: 145 mm
• Šířka hlavní jednotky: 230 mm
• Rozměry hlavního reproduktoru (Š x V x H): 

173 x 261 x 241 mm
• Hrubá hmotnost: 10,6 kg
• Čistá hmotnost: 9,4 kg

Spotřeba
• Napájení: 110–240 V, 50/60 Hz
•
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