
 

 

Philips
Mikro mūzikas sistēma

Bluetooth
USB ports atskaņošanai/uzlādei
DAB+

BTB8000
Ļaujiet savai mūzikai elpot

Lai ko arī jums patīk klausīties, izbaudiet to ar bagātīgu 150 W skaņu, kas piepildīs telpu. Zemfrekvences 

skaņu atstarojošie skaļruņi nodrošina dziļu apakšējo skaņu atbildi gan jūsu iecienītajiem kompaktdiskiem, 

gan jūsu mīļākajam relaksēšanās skaņdarbu sarakstam. Ar audio ieejas vai USB palīdzību varat pievienot 

ārējos avotus.

Dziļa, jaudīga skaņa.
• Divvirzienu zemfrekvences skaņu atstarojošie skaļruņi. Pilnīgi, spēcīgi zemie toņi
• 5,25 collu basu skaļruņi un kupola augsto frekvenču skaļruņi
• 150 W RMS maksimālā izejas jauda
• Basu un augstfrekvenču kontroles pogas. Skaļuma mērītāji

Visa jūsu mūzika
• CD atskaņotājs. DAB+/FM digitāls radio
• Digitālā regulēšana nodrošina līdz 20 sākotnējiem iestatījumiem
• Bluetooth bezvadu mūzikas straumēšana
• USB. Pievienojiet mūzikas ierīces uzreiz. Uzlādējiet viedierīces
• Audio ieeja. Pievienojiet gandrīz jebkuram avotam

Piepildiet telpu ar mūziku
• Strāvas padeve (maiņstrāvas ieeja). Tālvadības pults
• Galvenie ierīces izmēri: 240 x 145 x 230 mm
• Skaļruņa izmēri: 241 x 261 x 173 mm



 Visa jūsu mūzika
Šī viedā, kompaktā mūzikas sistēma ļauj 
straumēt atskaņošanas sarakstus un daudz ko 
citu, veidojot bagātīgu, telpu piepildošu skaņu. 
Nopūtiet putekļus no savas klasikas CD 
kolekcijas, pateicoties CD atskaņotājam, kas 
atskaņo arī MP3 kompaktdiskus un ierakstītos 
kompaktdiskus. Digitālais radiouztvērējs gādā 
par kristāldzidru uztveršanu, un jūs varat 
iestatīt līdz 20 savu iecienītāko DAB+ vai FM 
staciju sākotnējos iestatījumus.

Bagātīga skaņa ar pilnīgiem basiem
Grāmatu plaukta stila skaļruņi sniedz 
izteiksmīgus augstos toņus no kupola augsto 
frekvenču skaļruņiem un jaudīgus basus no 
5,25 collu basu skaļruņiem un basa refleksa 
pieslēgvietām. Ar maksimālo 150 W jaudu 
varat būt drošs, ka gandrīz visas telpas tiks 
piepildītas ar jūsu iecienītākajām melodijām. 

Auduma skaļruņu apvalku var noņemt, iegūstot 
modernāku izskatu.

Vecmodīgais satiekas ar jaunmodīgo
Ar tīrajām līnijām, matēto alumīnija priekšpusi 
un dubultajiem izgaismotajiem skaļuma 
monitoriem šīs mikrosistēmas centrālais bloks 
atgādina klasisko hi-fi dizainu. Teksturētajam 
skaļuma regulētājam, kā arī basu un 
augstfrekvenču pogām ir patīkama līdzība 
analogajam. Pogas bloka augšpusē kontrolē 
savienošanu pārī, avota izvēli un atskaņošanu/
regulēšanu.

Iegūstiet ikviena klasiskā skaņdarba 
labāko sniegumu
Ar centrālā bloka kontroles pogām pielāgojiet 
augstfrekvenču un basu iestatījumus, kā vien 
vēlaties. Pārī savienotie analogie skaļuma 

mērītāji ļauj pārbaudīt ieejas signāla līmeni, lai 
nodrošinātu labāko atskaņošanas līmeni. 
Vienkārši pamainiet ierīces izejas skaņu, līdz 
adata iziet no sarkanās maksimālās vērtības 
zonas.

Mājās kā mājās
Šī ar maiņstrāvu darbināmā mikrosistēma 
lieliski izskatās jebkurā telpā. Bluetooth 
bezvadu diapazons ir 10 m, un jūs varat 
viedierīci uzlādēt caur USB pieslēgvietu, 
sistēmai atrodoties gaidīšanas režīmā. Uz viegli 
lietojamās tālvadības pults galvenās sistēmas 
funkcijas būs pa rokai, lai jūs varētu kontrolēt 
noskaņu, to neizbojājot.
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Audio atskaņošana
• Atskaņošanas datu nesēji: CD, CD-R, CD-RW, 

MP3-CD, USB zibatmiņas disks
• Disku atskaņošanas režīmi: Atkārtot/vienu/visu/

programma, Atskaņot jauktā secībā, 20 skaņdarbi, 
programmējams, Ātri patīt uz priekšu/atpakaļ, 
Nākamā/iepriekšējā celiņa meklēšana

• USB Direct režīmi: Ātri attīt/ātri tīt uz priekšu, 
Atskaņot/pauzēt, Iepriekšējais/nākamais, 
Programmas atskaņošana, Atkārtot, Atskaņot 
jauktā secībā, Apturēt

Skaņa
• Maksimālā izejas jauda (RMS): 150 W
• Skaņas pastiprinājums: Augstfrekv. un zemfrekv. 

skaņas kontr.

Uztvērējs/uztveršana/pārraide
• Uztvērēja joslas: FM stereo
• Automātiska digitālā regulēšana
• RDS: Programmas veids, Stacijas nosaukums, Radio 

teksts
• Iepriekš iestatītas stacijas: 20 FM, 20 DAB
• Antena: FM antena, FM antena (75 omu)
• DAB/DAB+: III josla, Informācijas displejs, Izvēlne

Skaļruņi
• Pamatskaļrunis: Divvirzienu, Kupolveida augsto 

frekvenču skaļrunis, 5,25" zemfrekvenču skaļrunis

Savienojamība
• 3,5 mm stereo ieeja: Audio ieeja

• Aizmugurējie savienojumi: DAB antena
• Bluetooth: Bluetooth V2.1
• Bluetooth profili: A2DP, AVRCP

Lietošanas komforts
• Modinātāja signāli: CD modinātāja signāls, Radio 

modinātāja signāls, USB modinātāja signāls
• Pulkstenis: Galvenajā displejā, izslēgšanās taimeris
• Displeja tips: VFD displejs
• Eco gaidstāves režīms: 0,5 vati
• Rādījumi: DIM režīms
• Displeja tips: VFD displejs
• USB uzlāde: Maks. 2 A

Piederumi
• Iekļautie piederumi: AC strāvas vads, FM antena
• Tālvadības pults
• Lietotāja rokasgrāmata: Vairākas valodas

Strāvas padeve
• Barošanas avots: 110 – 240 V, 50/60 Hz

Izmēri
• Iesaiņojuma izmēri (W x H x D): 

572 x 350 x 322 mm
• Ierīces dziļums: 240 mm
• Ierīces augstums: 145 mm
• Ierīces platums: 230 mm
• Galvenā skaļruņa izmēri (W x H x D): 

173 x 261 x 241 mm
• Bruto svars: 10,7 kg
• Neto svars: 8,7 kg
•
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