
 

 

Philips
Micromuzieksysteem

Bluetooth® aptX, AAC en NFC

USB-aansluiting voor opladen

BTB7150
Vol en krachtig geluid

Bezeten van muziek
Het Philips BTB7150-microsysteem biedt geweldig geluid uit elke bron. HiFi-dome-tweeters 
zorgen voor gedetailleerd en natuurlijk geluid. U kunt zelfs uw muziek in hoge kwaliteit streamen 
via Bluetooth met aptX en NFC voor eenvoudig koppelen met één druk op de knop.

Verrijk uw luisterervaring
• Maximaal uitgangsvermogen van 150 W RMS
• Treble- en basregeling om snel hoge en lage tonen in te stellen
• Vergulde luidsprekeraansluiting voor een volmaakte signaaltransmissie

Geniet van uw muziek vanaf meerdere bronnen
• Draadloos muziek streamen via Bluetooth met Apt-X-ondersteuning
• Compatibel met DAB en FM voor een complete radio-ervaring
• Directe weergave vanaf USB voor het afspelen van uw MP3-muziek
• Audio-ingang voor muziekweergave vanaf draagbare mediaspelers

Gebruiksvriendelijk
• Met één druk op de knop NFC-smartphones via Bluetooth koppelen
• Automatische CD-lader voor optimaal gebruiksgemak



 Bluetooth met Apt-X-ondersteuning
Draadloos muziek streamen via Bluetooth met 
Apt-X-ondersteuning

Compatibel met DAB en FM

DAB-radio (Digital Audio Broadcasting) is, 
naast FM-transmissie, een nieuwe manier van 
radio uitzenden via een netwerk van terrestrial 
zenders. De luisteraar heeft meer keuze en 
informatie en geniet van een heldere, 
kraakvrije geluidskwaliteit. Met deze 
technologie richt de ontvanger zich op het 
sterkste signaal dat hij kan vinden. Met DAB-
zenderstations hoeft u geen frequenties te 
onthouden; het toestel wordt afgestemd op de 
zendernaam, zodat er onderweg ook niet 
opnieuw hoeft te worden afgestemd.

NFC-technologie

Koppel Bluetooth-apparaten gemakkelijk met 
één druk op de knop dankzij NFC-technologie 

(Near Field Communications). Tik op een 
NFC-smartphone of -tablet op het NFC-
gebied van een luidspreker om de luidspreker 
in te schakelen, het koppelen via Bluetooth te 
starten en te beginnen met het streamen van 
muziek.

Treble- en basregeling
Treble en bas zijn equalizerfuncties die de hoge 
en lage frequenties van uw audio bedienen. 
Treble regelt in het bijzonder de versterking 
van de hoge tonen en bas regelt de versterking 
van de lage tonen. Met de toetsen omhoog en 
omlaag kan de luisteraar eenvoudig meer of 
minder nadruk leggen op de lage en hoge 
tonen. Ook kan hij de treble en bas 
onversterkt laten en de muziek afspelen met 
de originele instellingen. Met treble- en 
basregeling kunt u op uw eigen manier naar uw 
muziek luisteren.

Vergulde luidsprekeraansluiting

De vergulde luidsprekeraansluiting zorgt voor 
een betere transmissie van het audiosignaal 
dan traditionele click-fit-aansluitingen. De 
aansluiting vermindert ook het verlies van 
elektrische signalen die van de versterker naar 
de luidsprekerkast worden geleid. Hierdoor 
ontstaat een zo optimaal mogelijk geluid.

Audio-ingang

Met de audio-in-connectiviteit kunt u 
muziekbestanden direct vanaf draagbare 
mediaspelers afspelen. Zo kunt u genieten van 
uw favoriete muziek in de superieure 
geluidskwaliteit die het audiosysteem levert. 
De audio-ingang is bovendien zeer handig 
omdat u uw draagbare MP3-speler alleen maar 
op het audiosysteem hoeft aan te sluiten.

Directe weergave vanaf USB voor uw 
MP3-muziek

Dankzij het ingebouwde USB Direct kunnen 
alle bestanden worden overgebracht en geniet 
u eenvoudig van nog meer digitale muziek.
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Geluid
• Maximaal uitgangsvermogen (RMS): 150W
• Geluidsverbetering: Treble- en basregeling

Luidsprekers
• Hoofdluidspreker: Tweerichtings
• Luidsprekertypen: Dome-tweeter

Audioweergave
• Media afspelen: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, 

USB Flash Drive
• Discafspeelmodi: Herhaal nummer/alles/

programma, Shuffle, Geheugen voor 20 nummers, 
Snel vooruit-/achteruitspoelen, Volgende/vorige 
nummer zoeken

• Modi voor directe weergave vanaf USB: Snel 
achteruitspoelen/vooruitspoelen, Spelen/pauze, 
Vorige/volgende, Programma afspelen, Herhalen, 
Shuffle, Stoppen

Tuner/ontvangst/transmissie
• Radioband: FM-zender
• Automatisch digitaal afstemmen
• RDS: Programmatype, Zendernaam, RDS-

klokinstelling
• Voorkeurzenders: 20
• Antenne: FM-antenne, FM-antenne (75 ohm)
• DAB/DAB+: Band III, Infoscherm, Menu, Smart 

Scan

Connectiviteit
• 3,5 mm stereo lijningangkabel: Audio in
• Aansluitingen aan de achterkant: DAB-antenne

• Bluetooth: Bluetooth V2.1, Ondersteuning voor de 
Apt-X-codec

• Bluetooth-profielen: A2DP, AVRCP

Comfort
• Alarmfuncties: CD-alarm, Radio-alarm, Sleeptimer, 

USB-alarm
• Klok: Op het hoofdscherm, Sleeptimer
• Schermtype: VFD-scherm
• Energiebesparende stand-bystand: 0,5 watt
• Indicaties: DIM-modus
• Schermtype: VFD-scherm
• Opladen via USB: 1 A

Accessoires
• Meegeleverde accessoires: AC-netsnoer, FM-

antenne
• Afstandsbediening
• Gebruikershandleiding: Meertalig

Afmetingen
• Afmetingen van verpakking (B x H x D): 

330 x 309 x 589 mm
• Diepte hoofdunit: 240 mm
• Hoogte hoofdunit: 145 mm
• Breedte hoofdunit: 230 mm
• Afmetingen van hoofdluidspreker (B x H x D): 

173 x 261 x 241 mm
• Brutogewicht: 10,6 kg
• Nettogewicht: 9,4 kg

Vermogen
• Stroomvoorziening: 110 - 240 V, 50/60 Hz
•
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