
 

 

Philips
Mikromusiksystem

Bluetooth
USB-port til afspilning/opladning
DAB+

BTB8000
Giv plads til din musik

Uanset, hvad du kan lide at lytte til, kan du slippe den fri med 150 W fyldig lyd, der fylder hele 
rummet. Basreflekshøjttalere sikrer dyb basgengivelse, lige fra dine yndlings-CD'er til din 
chillout-afspilningsliste. Lydindgang og USB giver dig mulighed for at tilslutte eksterne kilder.

Dyb, kraftig lyd
• 2-vejs basreflekshøjttalere. Fyldige og kraftfulde dybe toner
• 5,25" basenhed og dome-diskantenhed
• Maksimal udgangseffekt på 150 W
• Knap til regulering af bas og diskant. Lydstyrkemålere

Al din musik
• CD-afspiller. DAB+/FM digital radio
• Digital tuner med 20 faste stationer.
• Bluetooth trådløs musikstreaming
• USB. Musikenheder kan tilsluttes øjeblikkeligt. Oplad smart-enheder
• Lydindgang. Kan sluttes til næsten alle kilder

Fyld rummet med musik
• Netspænding (AC-indgang). Fjernbetjening
• Hovedenhedens mål: 240 x 145 x 230 mm
• Højttalerens mål: 241 x 261 x 173 mm



 Al din musik
Med dette smarte og kompakte musiksystem 
kan du streame afspilningslister og mere med 
en fyldig lyd, der fylder hele rummet. Du kan 
tørre støvet af klassikerne i din CD-samling 
takket være en CD-afspiller, der også afspiller 
MP3-CD'er og optagede CD'er. Den digitale 
radiotuner sørger for krystalklar modtagelse, 
og du kan indstille op til 20 DAB+- eller FM-
stationer.

Fyldig lyd med fuld bas
Reolhøjttalerne sørger for skarpe toner fra 
dome-diskantenhederne og en kraftig bas fra 
5,25" basenhederne samt basrefleksporte. Med 
den maksimale udgangseffekt på 150 W kan du 
fylde næsten alle rum med din yndlingsmusik. 

Højttalerstoffet kan tages af, så højttalerne får 
et mere moderne look.

Det gamle møder det nye
Med de rene linjer, forsiden i børstet 
aluminium og dobbelt oplyste lydstyrkevisere 
minder den centrale enhed i dette 
mikrosystem om de klassiske Hi-Fi-designs. 
Den noprede volumenknap og knappen til bas 
og diskant giver betjeningen en god analog 
følelse. Knapper øverst på enheden styrer 
parring, valg af kilde og afspilning/indstilling.

Finindstil alle de klassiske
Juster diskant- og basindstillingerne med 
knapperne på den centrale enhed. Parrede 
analoge lydstyrkemålere lader dig kontrollere 

indgangssignalstyrken, så du kan opnå den 
bedste lydgengivelse. Du skal blot ændre 
lydstyrken på din enhed, indtil nålen holder sig 
fra det røde område.

På hjemmebane derhjemme
Dette mikrosystem med 
vekselstrømsforsyning ser god ud i alle rum. 
Den trådløse rækkevidde for Bluetooth er 10 
m., og du kan oplade en smart-enhed via USB-
porten, når systemet er i standby-tilstand. En 
brugervenlig fjernbetjening gør, at du har de 
vigtigste systemfunktioner lige ved hånden – 
derfor kan du styre stemningen uden at 
ødelægge stemningen.
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Audio Playback
• Afspilningsmedie: CD, CD-R, CD-RW, MP3 CD, 

USB-flash-drev
• Afspilningstilstand: Gentag ét/alle/program, Shuffle-

afspilning, Programmering af 20 spor, Hurtigt frem/
tilbage, Søg efter næste/foregående spor

• Direkte USB-tilstande: Hurtigt tilbage/Hurtigt 
frem, Afspil/Pause, Forrige/Næste, 
Programafspilning, Gentagelse, Shuffle, Stop

Lyd
• Maks. udgangseffekt (RMS): 150 W
• Lydforbedring: Diskant- og basregulering

Tuner/modtagelse/transmission
• Tunerbånd: FM-stereo
• Automatisk digital indstilling
• RDS: Programtype, Stationsnavn, Radiotekst
• Faste stationer: 20 FM, 20 DAB
• Antenne: FM-antenne, FM-antenne (75 ohm)
• DAB/DAB+: Bånd III, Infodisplay, Menu

Højttalere
• Hovedhøjttaler: To-vejs, Dome-diskant, 5,25" 

basenhed

Tilslutningsmuligheder
• 3,5 mm stereo linjeindgang: Lyd ind
• Tilslutninger på bagpanel: DAB-antenne

• Bluetooth: Bluetooth V2.1
• Bluetooth-profiler: A2DP, AVRCP

Komfort
• Alarmer: CD-alarm, Radioalarm, USB-alarm
• Ur: På hovedskærm, sleep/timer
• Skærmtype: VFD-display
• Eco Power-standby: 0,5 watt
• Indikationer: Lysdæmper
• Displaytype: VFD-display
• USB-opladning: Maks. 2 A

Tilbehør
• Medfølgende tilbehør: Netledning, FM-antenne
• Fjernbetjening
• Brugervejledning: Flersproget

Strøm
• Strømforsyning: 110 - 240 V, 50/60 Hz

Mål
• Mål på emballage (B x H x D): 

572 x 350 x 322 mm
• Hovedenhedens dybde: 240 mm
• Hovedenhedens højde: 145 mm
• Hovedenhedens bredde: 230 mm
• Mål på hovedhøjtaler (B x H x D): 

173 x 261 x 241 mm
• Bruttovægt: 10,7 kg
• Nettovægt: 8,7 kg
•
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