
 

 

Philips
Micromuzieksysteem

Bluetooth
USB-aansluiting voor afspelen/
opladen
DAB+

BTB8000
Geef uw muziekkamer alle ruimte

Waar u ook graag naar luistert, u kunt er optimaal van genieten met 150 W aan rijk, kamervullend 

geluid. Basreflexluidsprekers zorgen voor een diepe lage respons, van uw favoriete CD's tot uw 

afspeellijst met ontspannende muziek. Dankzij de audio-ingang en USB kunt u externe bronnen 

aansluiten.

Diep en krachtig geluid
• Tweerichtings Bass Reflex-luidsprekers. Volle, krachtige lage tonen
• 10 cm (5,25") woofers en dome-tweeter
• Maximaal uitgangsvermogen van 150 W
• Bedieningsknoppen voor lage en hoge tonen. Volumemeters

Al uw muziek
• Cd-speler. Digitale DAB+-/FM-radio
• Digitale tuner met maximaal 20 voorkeurzenders
• Draadloos muziek streamen via Bluetooth
• USB. Sluit direct muziekspelers aan. Laad smartapparaten op
• Audio-ingang. Verbinding maken met vrijwel elke bron

Vul de kamer met muziek
• Netspanning (AC-in). Afstandsbediening
• Afmetingen apparaat: 240 x 145 x 230 mm
• Afmetingen luidspreker: 241 x 261 x 173 mm



 Al uw muziek
Met dit slimme, compacte muzieksysteem kunt 
u onder meer afspeellijsten streamen in vol, 
kamervullend geluid. Speel de klassiekers in uw 
CD-collectie af dankzij een CD-speler die ook 
MP3-CD's en opgenomen CD's afspeelt. De 
digitale radiotuner biedt kristalheldere 
ontvangst en u kunt maximaal 20 
voorkeuzezenders instellen voor uw favoriete 
DAB+- of FM-zenders.

Rijk geluid met volle bas
Boekenplankluidsprekers bieden heldere hoge 
tonen van dome-tweeters en een krachtige bas 
uit de 5,25-inch woofers en basreflexpoorten. 
Dankzij het maximale vermogen van 150 W 
kunt u bijna elke kamer vullen met uw favoriete 
muziek. De stoffen luidsprekerbekleding kan 

worden verwijderd voor een modernere 
uitstraling.

Old school en new school komen samen
De centrale eenheid van dit microsysteem 
heeft strakke lijnen, een voorzijde van 
geborsteld aluminium en twee verlichte 
volumemonitors, en is een voorbeeld van een 
klassiek hifi-ontwerp. De volumeknop met 
structuur en de knoppen voor lage en hoge 
tonen geven de bediening een prettig analoog 
gevoel. De knoppen boven op het apparaat zijn 
voor het koppelen, selecteren van de bron en 
afspelen/afstemmen.

Stem elke klassieker fijn af
Pas de instellingen voor hoge en lage tonen 
naar wens aan, met de bedieningsknoppen op 

de centrale unit. Met gekoppelde analoge 
volumemeters kunt u het niveau van het 
ingangssignaal controleren voor de beste 
geluidsweergave. U hoeft alleen maar het 
uitgangsvolume van uw apparaat te wijzigen 
totdat de naald uit de buurt van het rode 
piekgebied blijft.

Thuis in uw huis
Dit microsysteem (netstroom) ziet er geweldig 
uit in elke kamer. Het draadloze Bluetooth-
bereik is 10 m en u kunt een smartapparaat 
opladen via de USB-poort wanneer het 
systeem in de stand-bymodus staat. Met de 
gebruiksvriendelijke afstandsbediening hebt u 
de belangrijkste systeemfuncties binnen 
handbereik, zodat u kunt afstemmen op de 
juiste stemming.
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Audioweergave
• Media afspelen: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, 

USB Flash Drive
• Discafspeelmodi: Herhaal nummer/alles/

programma, Shuffle, Geheugen voor 20 nummers, 
Snel vooruit-/achteruitspoelen, Volgende/vorige 
nummer zoeken

• Modi voor directe weergave vanaf USB: Snel 
achteruitspoelen/vooruitspoelen, Spelen/pauze, 
Vorige/volgende, Programma afspelen, Herhalen, 
Shuffle, Stoppen

Geluid
• Maximaal uitgangsvermogen (RMS): 150 W
• Geluidsverbetering: Treble- en basregeling

Tuner/ontvangst/transmissie
• Radioband: FM-zender
• Automatisch digitaal afstemmen
• RDS: Programmatype, Zendernaam, Radiotekst
• Voorkeurzenders: 20 FM, 20 DAB
• Antenne: FM-antenne, FM-antenne (75 ohm)
• DAB/DAB+: Band III, Infoscherm, Menu

Luidsprekers
• Hoofdluidspreker: Tweerichtings, Dome-tweeter, 

5,25 inch woofer

Connectiviteit
• 3,5 mm stereo lijningangkabel: Audio in
• Aansluitingen aan de achterkant: DAB-antenne

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

Comfort
• Alarmfuncties: CD-alarm, Radio-alarm, USB-alarm
• Klok: Op het hoofdscherm, Sleeptimer
• Schermtype: VFD-scherm
• Energiebesparende stand-bystand: 0,5 watt
• Indicaties: DIM-modus
• Schermtype: VFD-scherm
• Opladen via USB: Max. 2 A

Accessoires
• Meegeleverde accessoires: AC-netsnoer, FM-

antenne
• Afstandsbediening
• Gebruiksaanwijzing: Meertalig

Vermogen
• Stroomvoorziening: 110 - 240 V, 50/60 Hz

Afmetingen
• Afmetingen van verpakking (B x H x D): 

572 x 350 x 322 millimeter
• Diepte hoofdunit: 240 millimeter
• Hoogte hoofdunit: 145 millimeter
• Breedte hoofdunit: 230 millimeter
• Afmetingen van hoofdluidspreker (B x H x D): 

173 x 261 x 241 millimeter
• Brutogewicht: 10,7 kg
• Nettogewicht: 8,7 kg
•
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