
 

 

Philips
Microsistem muzical

Bluetooth® aptX, AAC și NFC

Port USB pentru încărcare

BTB7150
Sunet bogat şi puternic

Obsedat de sunet
Sunet minunat din orice sursă cu acest microsistem Philips BTB7150. Tweeterele cu dom 
Hi-Fi oferă sunet detaliat şi natural. Poţi transmite muzică la calitate înaltă prin Bluetooth 
cu aptX, iar tehnologia NFC îţi oferă sincronizare printr-o singură atingere

Pentru o experienţă audio mai bogată
• Putere maximă de ieșire de 150 W RMS
• Controlul frecvenţelor înalte și joase asigură obţinerea sunetului dorit
• Conector difuzor placat cu aur pentru o transmisie curată a semnalului

Savurează muzică din diverse surse
• Streaming de muzică wireless prin Bluetooth compatibil Aptx
• Compatibilitate DAB și FM pentru o experienţă radio completă
• USB Direct pentru o redare simplă a pieselor MP3
• Intrare audio pentru redarea muzicii portabile

Ușor de utilizat
• Smartphone-uri cu funcţia NFC activată, pentru sincronizare Bluetooth
• Încărcare automată CD



 Bluetooth compatibil AptX
Streaming de muzică wireless prin Bluetooth 
compatibil Aptx

Compatibilitate DAB și FM

Tehnologia radio digitală DAB (Digital Audio 
Broadcasting) este nu numai un sistem de 
transmisie FM analogică, ci și o nouă modalitate 
de a difuza programe radio prin intermediul 
unei reţele de emiţătoare terestre. Aceasta 
oferă ascultătorilor mai multe opţiuni și 
informaţii la o calitate excepţională a sunetului, 
clar și fără bruiaj. De asemenea, permite 
unităţii receptoare să reţină semnalele cele mai 
puternice. Pentru posturile digitale DAB, nu 
trebuie să memorezi frecvenţe, iar posturile 
sunt memorate după nume, deci nu mai este 
nevoie să cauţi frecvenţele.

Tehnologie NFC

Sincronizează dispozitive Bluetooth fără nicio 
problemă, cu tehnologia NFC (Near Field 

Communications), dintr-o singură atingere. 
Este suficient să atingi smartphone-ul sau 
tableta cu funcţia NFC activată în zona NFC a 
unei boxe pentru a porni boxa, a iniţia 
sincronizarea Bluetooth și streamingul de 
muzică.

Control înalte și joase
Frecvenţele înalte (treble) și cele joase (bass) 
controlează nivelul sunetelor de înaltă și joasă 
frecvenţă ale sistemului audio. Utilizând tastele 
Sus și Jos, ascultătorul poate crește sau 
descrește nivelul frecvenţelor înalte sau joase, 
accentuând sau diminuând aportul acestora. 
De asemenea, pot fi acceptate nivelurile 
prestabilite, pentru a asculta muzica la setările 
iniţiale. Controlul frecvenţelor înalte și al 
basului îţi permite să asculţi muzică așa cum 
dorești.

Conector difuzor placat cu aur

Conectorul placat cu aur al difuzorului asigură 
o transmisie mai bună a semnalului audio, spre 
deosebire de tradiţionale click-fit. De 
asemenea, reduce la minim pierderea 
semnalului electric dintre amplificator și boxă, 
rezultând un sunet mai real ca niciodată.

Intrare audio

Conectivitatea prin intrarea audio permite 
redarea directă a materialelor audio de pe 
playerele media portabile. Pe lângă avantajul 
ascultării muzicii preferate la calitatea 
superioară pusă la dispoziţie de sistemul audio, 
modul audio este, de asemenea, extrem de 
comod, deoarece tot ce trebuie să faci este să 
conectezi playerul MP3 portabil la sistemul 
audio.

USB Direct pentru o parcurgere simplă 
a pieselor MP3

Datorită capacităţii complete de transfer al 
fișierelor, te poţi bucura cu ușurinţă de 
confortul și de distracţia accesării mai multor 
melodii digitale prin USB Direct încorporat.
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Sunet
• Putere maximă ieșire (RMS): 150 W
• Caracteristici superioare sunet: Control înalte și 

joase

Difuzoare
• Difuzor principal: 2 căi
• Tipuri de difuzoare: Dome tweeter

Redare audio
• Medii de redare: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, 

Unitate flash USB
• Moduri redare disc: Repetare piesă/integrală/

program, Redare aleatorie, 20 de piese 
programabile, Derulare înainte/înapoi, Căutare 
melodie următoare/anterioară

• Moduri USB Direct: Derulare rapidă înapoi/
Derulare rapidă înainte, Redare/Pauză, Piesă 
anterioară/Piesă următoare, Redare program, 
Repetare, Shuffle, Stop

Tuner/Recepţie/Transmisie
• Benzi pentru tuner: FM Stereo
• Reglare automată digitală
• RDS: Tip program, Nume post de radio, Reglare 

ceas prin RDS
• Presetări de posturi: 20
• Antenă: Antenă FM, Antenă FM (75 ohm)
• DAB/DAB+: Band III, Afișare informaţii, Meniu, 

Smart Scan

Conectivitate
• Intrare cu jack stereo de 3,5 mm: Intrare audio
• Conexiuni spate: Antenă DAB

• Bluetooth: Bluetooth V2.1, Compatibilitate cod 
Aptx

• Profiluri Bluetooth: A2DP, AVRCP

Confort
• Alarme: Alarmă CD, Alarmă radio, Timer Sleep, 

Alarmă USB
• Ceas: Pe afișajul principal, timer Sleep
• Tip ecran: Afișaj VFD
• Eco Power Standby: 0,5 W
• Indicaţii: Mod DIM
• Tip ecran: Afișaj VFD
• Încărcare USB: 1 A

Accesorii
• Accesorii incluse: Cablu de alimentare CA, Antenă 

FM
• Telecomandă
• Manual de utilizare: Mai multe limbi

Dimensiuni
• Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 

330 x 309 x 589 mm
• Adâncime unitate principală: 240 mm
• Înălţime unitate principală: 145 mm
• Lăţime unitate principală: 230 mm
• Dimensiuni boxă principală (L x Î x A): 

173 x 261 x 241 mm
• Greutate brută: 10,6 kg
• Greutate netă: 9,4 kg

Alimentare
• Sursă de alimentare: 110-240 V, 50/60 Hz
•
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