Philips
Mikromusiksystem

Bluetooth® aptX, AAC och NFC
USB-port för laddning

BTB7150

Fylligt och kraftfullt ljud
Besatt av ljud
Fantastiskt ljud och filmkänsla med mikrosystemet Philips BTB7150. HiFi dome tweeter-högtalarna
ger ett detaljrikt och naturligt ljud. Du kan till och med strömma högkvalitativt ljud via Bluetooth
med aptX och du parar enkelt ihop enheter med bara en knapptryckning med NFC
Berika din ljudupplevelse
• Total uteffekt på 150 W RMS
• Diskant- och baskontroll för höga och låga toner
• Guldpläterad högtalaranslutning för bästa signalöverföring
Lyssna på musik från olika källor
• Trådlös musikströmning via Bluetooth med AptX-funktioner
• Kompatibel med DAB och FM för komplett radio
• USB Direct för enkel MP3-musikuppspelning
• Ljudingång för bärbar musikuppspelning
Lättanvänd
• Smidigt med NFC-aktiverade smarttelefoner för Bluetooth-hopparning
• Motorstyrd släde för CD-skivor för bekväm åtkomst
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Mikromusiksystem

Bluetooth® aptX, AAC och NFC USB-port för laddning

Funktioner
Bluetooth med AptX-funktioner

Trådlös musikströmning via Bluetooth med AptXfunktioner

Kompatibel med DAB och FM

Specifikationer
som den spelades in. Diskant- och baskontrollerna
gör att du får musiken så som du vill ha den.

Guldpläterad högtalaranslutning

Ljud

• Högsta uteffekt (RMS): 150 W
• Ljudförbättring: Diskant- och baskontroll

Högtalare

• Huvudhögtalare: 2-vägs
• Högtalartyper: Dome tweeter

Ljuduppspelning

Utöver FM med analog sändning finns nu digitalradio
med DAB (Digital Audio Broadcasting), som är ett
nytt sätt att sända radio via ett nätverk av
markbundna sändare. Lyssnarna får fler val och ett
klart ljud utan knaster. Med den här teknologin kan
sändaren anknyta till den kraftigaste signalen som
hittas. På DAB-digitalstationer finns det inga
frekvenser som måste kommas ihåg, utan det räcker
att ställa in stationens namn och du slipper ändra
inställningen under resor.

Den guldpläterade högtalaranslutningen ger bättre
ljudsignalöverföring jämfört med traditionella clickfit-anslutningar. Den minimerar dessutom den
elektriska signalförlusten från förstärkaren till
högtalarlådan, vilket ger en ljudåtergivning som är så
realistisk som möjligt.

Ljudingång

NFC-teknik

• Uppspelningsmedia: CD, CD-R, CD-RW, MP3CD-skiva, USB-flashminne
• Skivuppspelningslägen: Repetera/en/alla/program,
Blandad uppspelning, Programmerbar för 20 spår,
Snabbt framåt/bakåt, Nästa/Föregående
spårsökning
• USB Direct-lägen: Snabbspolning bakåt/framåt,
Spela upp/paus, Föregående/nästa, Programmerad
uppspelning, Repetering, Shuffle, Stopp

Mottagare/mottagning/sändning
•
•
•
•
•
•

Radioband: FM-stereo
Automatisk digital kanalsökning
RDS: Programtyp, Stationsnamn, RDS-klocka
Kanalförinställningar: 20
Antenn: FM-antenn, FM-antenn (75 ohm)
DAB/DAB+: Band III, Information, Meny, Smart
Scan

Anslutningar

• 3,5 mm stereoanslutning: Ljudingång
• Anslutningar bak: DAB-antenn
• Bluetooth: Bluetooth V2.1, Funktioner för Aptxcodec
• Bluetooth-profiler: A2DP, AVRCP

Para enkelt ihop Bluetooth-enheter med smidig
NFC-teknik (närfältskommunikationsteknik). Du
behöver bara trycka på den NFC-aktiverade
smarttelefonen eller surfplattan i NFC-området för
en högtalare för att sätta på högtalaren, starta
Bluetooth-hopparning och börja strömma musik.

Ljudingången möjliggör direktuppspelning av
ljudinnehåll från bärbara mediespelare. Du kan njuta
av din favoritmusik med ljudsystemets enastående
ljudkvalitet. Dessutom är ljudingången mycket
praktisk eftersom du bara behöver ansluta din
bärbara MP3-spelare till ljudsystemet.

USB Direct för enkel MP3-musik

• Larm: CD-larm, Radiolarm/radioväckning,
Insomningsfunktion, USB-larm
• Klocka: På huvudskärmen, insomningsfunktion
• Skärmtyp: VFD-display
• Eco Power-vänteläge: 0,5 watt
• Indikationer: DIM-läge
• Skärmtyp: VFD-display
• USB-laddning: 1 A

Tillbehör

• Tillbehör som medföljer: Nätkabel, FM-antenn
• Fjärrkontroll
• Bruksanvisning: Flera språk

Diskant- och baskontroll

Diskant- och baskontroll är equalizer-funktioner för
att kontrollera höga och låga frekvenser i
ljudanläggningar. Med diskanten reglerar du
förstärkningen av höga toner i musiken medan basen
kontrollerar de låga tonerna. Med upp- och
nedknapparna är det lätt att fokusera mer på de låga
eller höga tonerna. Om du låter diskant- och
baskontrollen vara orörd kan du spela upp musik så

Bekvämlighet

Mått

Tack vare fullständig filöverföringskapacitet kan du
lätt och bekvämt få åtkomst till mer musik via inbyggt
USB Direct.

• Förpackningens mått (B x H x D):
330 x 309 x 589 mm
• Huvudenhet, djup: 240 mm
• Huvudenhet, höjd: 145 mm
• Huvudenhet, bredd: 230 mm
• Huvudhögtalarens mått (B x H x D):
173 x 261 x 241 mm
• Bruttovikt: 10,6 kg
• Nettovikt: 9,4 kg

Effekt

• Strömförsörjning: 110-240 V, 50/60 Hz
•
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