
 

 

Philips
Mikromusiikkijärjestelmä

Bluetooth® aptX, AAC ja NFC

USB-portti lataamiseen

BTB7150
Runsas ja tehokas ääni

Hulluna ääneen
Philips BTB7150 -mikrojärjestelmä takaa upean äänen kaikista lähteistä. Hifi-diskanttikalotit toistavat 

äänen yksityiskohtaisena ja luonnollisena. Voit myös suoratoistaa musiikkia laadukkaasti Bluetooth 

aptX:n välityksellä, ja yhden kosketuksen NFC-tekniikka mahdollistaa helpon pariliitoksen.

Tehosta äänentoistoa
• Kokonaislähtöteho 150 W RMS
• Korkeat ja matalat äänet kohdalleen basso- ja diskanttisäädöllä
• Kullatut kaiutinliittimet takaavat häiriöttömän signaalin lähetyksen

Kuuntele musiikkia eri lähteistä
• Langatonta musiikintoisto, Bluetooth- ja Aptx-tuki
• DAB- ja FM-yhteensopivuus lisää valinnanvaraa
• USB Direct MP3 -musiikkitoisto
• Äänituloliitännällä kannettavan musiikin toisto on helppoa

Helppokäyttöinen
• Bluetooth-pariliitos yhdellä kosketuksella NFC-yhteensopiviin älypuhelimiin
• Moottoroitua CD-kelkkaa on mukava käyttää



 Bluetooth- ja AptX-tuki
Langatonta musiikintoisto, Bluetooth- ja Aptx-tuki

DAB- ja FM-yhteensopiva

Analogisten FM-lähetysten lisäksi kuuluva DAB-
digitaaliradio (Digital Audio Broadcasting) on uusi 
tapa lähettää radio-ohjelmia maanpäällisen 
lähetinverkon kautta. Se tarjoaa kuuntelijalle 
enemmän vaihtoehtoja ja tietoa, ja sen lähetysääni on 
kirkas ja häiriötön. Tekniikan ansiosta vastaanotin voi 
lukkiutua voimakkaampaan tarjolla olevaan signaaliin. 
DAB-digitaaliasemien lähetystaajuuksia ei tarvitse 
muistaa, vaan ohjelma haetaan aseman nimen 
perusteella.

NFC-tekniikka

Muodosta Bluetooth-pariliitos helposti NFC-
tekniikan avulla. Käynnistä kaiutin napauttamalla 
NFC-yhteensopivalla älypuhelimella tai tablet-
laitteella kaiuttimen NFC-tunnistetta, käynnistä 
Bluetooth-pariliitoksen muodostaminen ja aloita 
musiikin suoratoisto.

Basso- ja diskanttisäätö
Basso ja diskantti ovat taajuuskorjaimen 
ominaisuuksia, jotka säätelevät matala- ja 
korkeataajuisten äänten tasoa. Basso säätelee 
musiikin matalien taajuuksien vahvuutta ja diskantti 
korkeiden taajuuksien vahvuutta. Ylä- ja 
alapainikkeilla kuuntelija voi painottaa korkeita ja 
matalia ääniä tai jättää basson ja diskantin 
alkuperäisten asetusten mukaan tasaisiksi. Basso- ja 
diskanttisäädöllä musiikin saa kuulostamaan juuri siltä 
kuin haluaa.

Kullatut kaiutinliittimet

Kullatuilla kaiutinliittimillä tuottavat paremman 
äänisignaalin perinteisiin pikaliitäntöihin verrattuna. 
Ne myös vähentävät vahvistimen ja kaiuttimen välistä 
signaalihäviötä ja varmistavat mahdollisimman 
luonnollisen äänentoiston.

Äänitulo

Audio in -liitäntä mahdollistaa kannettavissa 
mediasoittimissa olevan Audio in -sisällön suoran 
toistamisen. Sen lisäksi, että äänentoistojärjestelmän 
toistaman lempimusiikkisi äänenlaatu on 
ensiluokkainen, Audio in on myös erittäin kätevä 
käyttää, koska pelkkä kannettavan MP3-soittimen 
liittäminen äänentoistojärjestelmään riittää.

USB Direct MP3 -musiikki

Täydellisen tiedostojen siirron ansiosta voit käyttää 
kätevästi digitaalista musiikkia kiinteän USB Direct -
ominaisuuden avulla.
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Tekniset tiedot
Ääni
• Enimmäislähtöteho (RMS): 150 W
• Äänenparannus: Basso- ja diskanttisäätö

Kaiuttimet
• Pääkaiutin: Kaksisuuntainen
• Kaiutintyypit: Diskanttikalotti

Äänen toisto
• Toistomuodot: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, 

USB Flash -asema
• Levytoistotilat: Jatkuva toisto: kappale/kaikki/

ohjelma, Kappaleiden satunnaistoisto, 20 kappaleen 
ohjelmointi, Pikahaku eteen/taaksepäin, Seuraavan/
edellisen kappaleen haku

• USB Direct -tilat: Pikakelaus eteen ja taakse, 
Toista/keskeytä, Seuraava/edellinen, Ohjelmoitu 
toisto, Jatkuva toisto, Satunnaistoisto, Pysäytys

Viritin/vastaanotto/signaalinsiirto
• Virittimen aaltoalueet: FM Stereo
• Automaattinen digitaaliviritys
• RDS: Ohjelman tyyppi, Aseman nimi, Kellon RDS-

asetus
• Pikavalinnat: 20
• Antenni: FM-antenni, FM-antenni (75 ohmia)
• DAB/DAB+: Band III, Infonäyttö, Valikko, Smart 

scan -toiminto

Liitännät
• 3,5 mm:n linjatulo (stereo): Äänitulo
• Takaliitännät: DAB-antenni
• Bluetooth: Bluetooth V2.1, Aptx code c -tuki
• Bluetooth-profiilit: A2DP, AVRCP

Käytön mukavuus
• Herätykset: CD-herätys, Radioherätys, Uniajastin, 

USB-hälytys
• Kello: Päänäyttö, uniajastin
• Näyttötyyppi: VFD-näyttö
• Eco-valmiustila: 0,5 W
• Ilmaisimet: DIM-tila
• Näyttötyyppi: VFD-näyttö
• USB-lataus: 1 A

Lisätarvikkeet
• Mukana tulevat lisätarvikkeet: Virtajohto, FM-

antenni
• Kaukosäädin
• Käyttöopas: Monikielinen

Mitat
• Pakkauksen mitat (L x K x S): 330 x 309 x 589 mm
• Päälaitteen syvyys: 240 mm
• Päälaitteen korkeus: 145 mm
• Päälaitteen leveys: 230 mm
• Pääkaiuttimen mitat (L x K x S): 

173 x 261 x 241 mm
• Kokonaispaino: 10,6 kg
• Nettopaino: 9,4 kg

Virta
• Virtalähde: 110–240 V, 50/60 Hz
•
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