
 

 

Philips
Mikromuusikasüsteem

Bluetooth
USB-port mängimise/laadimise 
jaoks
DAB+

BTB8000
Andke oma muusikale 

ruumi hingata
Olenemata sellest, mida teile kuulata meeldib, laske see ruumi vabaks – 150 W rikkalikku ruumitäitvat 

heli. Bassipeegeldussüsteemiga kõlarid tagavad madala sagedusega helide edastuse nii teie lemmikute 

CD-de kui ka muusikaloendite puhul. Audiosisend ja USB võimaldavad teil ühendada väliste allikatega.

Sügav ja võimas heli
• Bassipeegeldusega kahesuunalised kõlarid. Võimsad madalad helid
• 5,25-tolline bassikõlar ja kõrgsageduskõlar
• 150 W maksimaalne väljundvõimsus
• Bassi ja kõrgeid toone reguleerivad nupud. Helitugevusmõõtur

Kogu teie muusika
• CD-pleier. DAB+/FM digitaalraadio
• Digitaalhäälestus ja kuni 20 eelseadistust
• Muusika juhtmevaba voogedastus Bluetoothiga
• USB. Laadige koheselt oma muusikaseadmeid. Laadige oma nutiseadmeid
• Audiosisend. Ühendage pea iga allikaga

Täitke oma tuba helidega
• Vooluvõrgus töötav (AC-sisend). Kaugjuhtimisega
• Põhiseadme mõõtmed: 240 × 145 × 230 mm
• Kõlari mõõtmed: 241 × 261 × 173 mm



 Kogu teie muusika
See nutikas ja kompaktne muusikasüsteem 
võimaldab teil voogedastada oma 
muusikaloendeid ning muud, tagades rikkaliku 
ja ruumitäitva heli. Samuti võite üles otsida oma 
CD-plaatide kollektsiooni – CD-pleier mängib 
nii MP3 kui ka salvestatud CD-sid. 
Digitaaltuuner tagab kristallselge heli ja te saate 
salvestada kuni 20 DAB+ või FM jaama.

Võimsa bassiga rikkalik heli
Raamaturiiuli tüüpi kõlarid hõlmavad selget 
kõrget heli tekitavaid kõrgsageduskõlareid ning 
võimsat bassi tootvaid 5,25-tolliseid 
bassikõlareid ja bassipeegeldusporte. Tänu 
150 W väljundvõimsusele sobib see 
muusikasüsteem mis tahes tuppa. Kui soovite 

modernsemat välimust, võite eemaldada 
kõlareid katva riide.

Vana kool kohtub uue kooliga
Tänu selgetele joontele, harjatud alumiiniumist 
esiosale ja valgusega helinuppudele sarnaneb 
see mikromuusikasüsteemi põhiseade 
klassikalisele Hi-Fi disainile. Tekstuurne 
volüüminupp ning bassi ja kõrgete toonide 
kontrollnupud lisavad rahuldustpakkuva 
analoogtunnetuse. Seadme ülaosas asuvad 
nupud paarimiseks, heliallika valikuks ja 
taasesituseks/häälestamiseks.

Häälestage klassikuid
Põhiseadme peal olevate juhtnuppude abil 
saate kohandada kõrgeid toone ja bassi täpselt 

nii, kuidas ise soovite. Paaritud analoog-
helitugevusmõõtur võimaldab teil jälgida 
sisendsignaale ja tagada parima heliedastuse. 
Lihtsalt reguleerige helitugevusmõõturit, kuni 
selle nõel jõuab punasest alast väljapoole.

Teie kodus
See vahelduvvooluvõrgus töötav 
mikromuusikasüsteem sobib suurepäraselt mis 
tahes tuppa. Bluetoothi ulatus on 10 m ja kui 
muusikasüsteem on ooterežiimis, saate USB-
pordi kaudu laadida ka oma nutiseadet. 
Lihtsasti kasutatav kaugjuhtimispult võimaldab 
teil süsteemi funktsioone ka eemalt juhtida – 
nii saate kontrollida oma muusikat ilma 
meeleolu rikkumata
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Heliesitus
• Esitatav andmekandja: CD-, CD-R, CD-RW, MP3-

CD, USB mälupulk
• Plaatide esitusrežiimid: Kordus/üks/kõik/

programm, Juhuesitus, 20 programmeeritavat 
valikut, Edasi- ja tagasikerimine, Järgmisele/
eelmisele muusikapalale liikumine

• USB Directi režiimid: Edasi- ja tagasikerimine, 
Esitamine/peatamine, Eelmine/järgmine, 
Programmeeritud esitus, Kordus, Juhuesitus, Stopp

Heli
• Maksimaalne väljundvõimsus (RMS): 150 W
• Heli täiustused: Bassi ja kõrgete helide juhtimine

Tuuner/Vastuvõtt/Ülekanne
• Tuuneri sagedusribad: FM stereo
• Automaatne digitaalhäälestus
• RDS: Programmi tüüp, Jaama nimi, Raadio tekst
• Salvestatavad jaamad: 20 FM, 20 DAB
• Antenn: FM antenn, FM antenn (75 oomi)
• DAB/DAB+: Sagedusriba III, Teabeekraan, Menüü

Kõlarid
• Põhikõlar: Kahesuunaline, Kõrgsageduskõlar, 5,25" 

basskõlar

Ühenduvus
• 3,5 mm stereosisend: Helisisend
• Liidesed tagaküljel: DAB-antenn
• Bluetooth: Bluetooth V2.1
• Bluetoothi profiilid: A2DP, AVRCP

Mugavus
• Äratused: Äratus CD-ga, Äratus raadioga, Äratus 

USB-seadme esitamisega
• Kell: Peaekraanil, Unetaimer
• Ekraani tüüp: VFD-ekraan
• Ooterežiim Eco Power: 0,5 W
• Näidikud: DIM-režiim
• Ekraani tüüp: VFD-ekraan
• USB-pesa kaudu laadimine: Max 2 A

Tarvikud
• Komplektis olevad tarvikud: Toitekaabel, FM 

antenn
• Kaugjuhtimispult
• Kasutusjuhend: Mitmekeelne

Võimsus
• Toiteallikas: 110–240 V, 50/60 Hz

Mõõtmed
• Pakendi mõõtmed (L x K x S): 

572 x 350 x 322 mm
• Peaseadme sügavus: 240 mm
• Peaseadme kõrgus: 145 mm
• Peaseadme laius: 230 mm
• Põhikõlari mõõtmed (L x K x S): 

173 x 261 x 241 mm
• Kogukaal: 10,7 kg
• Kaal pakendita: 8,7 kg
•
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