
 

 

Philips
Mikromusikkanlegg

Bluetooth
USB-port for avspilling/lading
DAB+

BTB8000
Gi musikken et pusterom

Uansett hva du liker å lytte til, kan du gi innholdet spillerom med 150 W kraftig lyd som fyller 
rommet. Med bassreflekshøyttalere får du dyp respons i de lave tonene – fra favoritt-CD-ene 
dine til den avslappende spillelisten. Lydinngang og USB gjør at du kan koble til eksterne kilder.

Dyp, kraftig lyd
• Toveis bassreflekshøyttalere. Fyldige og kraftige lave toner
• 5,25" basshøyttaler og domediskanthøyttaler
• 150 W maksimal utgangseffekt
• Kontrollknapp for bass og diskant. Volummåler

All musikken din
• CD-spiller. DAB+- / FM-digitalradio
• Digital søking med opptil 20 forhåndsinnstilte stasjoner
• Trådløs musikkstreaming via Bluetooth
• USB. Koble til musikkenheter umiddelbart. Lad smartenheter
• Lydinngang. Koble til nesten hvilken som helst kilde

Fyll rommet med låter
• Drives av nettstrøm (AC-inn). Fjernkontroll
• Mål på hovedenhet: 240 x 145 x 230 mm
• Mål på høyttalere: 241 x 261 x 173 mm



 All musikken din
Dette smarte og kompakte musikksystemet 
gjør at du kan strømme spillelister med mer i 
en fyldig, romfyllende lyd. Du kan tørke støv av 
klassikerne i CD-samlingen takket være CD-
spilleren som også spiller MP3-CD-er og 
innspilte CD-er. Den digitale radiotuneren gir 
krystallklart mottak, og du kan angi opptil 20 
forhåndsinnstilte stasjoner som favoritt DAB+- 
eller FM-stasjonene dine.

Fyldig lyd med full bass
Høyttalere i bokhyllestil gir deg klare høye 
frekvenser fra domediskanthøyttalerne og 
kraftig bass fra basshøyttalerne og 
bassrefleksportene på 5,25". 150 W maksimal 
utgang gjør at du kan fylle nesten alle rom med 

favorittlåtene dine. Høyttalerstoffet kan tas av 
for et mer moderne utseende.

Gamledager, møt nåtiden
Med de rene linjene, børstet aluminium foran 
og doble lysende volummålere har 
sentralenheten til dette mikroanlegget 
referanser til klassisk hi-fi-design. Den 
teksturerte volumkontrollskiven og bass- og 
diskantknappene gir en tilfredsstillende analog 
følelse når du bruker dem. Med de øverste 
knappene kan du sammenkoble, velge kilde og 
avspilling/innstilling.

Finjuster enhver klassiker
Juster diskant- og bassinnstillingene akkurat slik 
du vil ha dem, med kontrollknapper på den 

sentrale enheten. Med tilkoblede analoge 
volummålere kan du kontrollere 
inngangssignalnivået slik at du får best mulig 
lydgjengivelse. Bare endre volumet på enheten 
til nålen er ute av det røde toppområdet.

Som hjemme i hjemmet
Dette AC-tilkoblede mikroanlegget ser flott ut 
i alle rom. Den trådløse Bluetooth-
rekkevidden er 10 m, og du kan lade en 
smartenhet via USB-porten når systemet er i 
standby-modus. Den brukervennlige 
fjernkontrollen gir deg de viktigste funksjonene 
i fingertuppene, slik at du kan kontrollere 
stemningen uten avbrudd.
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Lydavspilling
• Avspillingsmedier: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, 

USB-flashstasjon
• Modi for plateavspilling: Gjenta/en/alle/program, 

Shuffle-avspilling, 20-spors programmering, Hurtig 
forover/bakover, Neste/forrige, sporsøk

• USB Direkte-modi: Hurtig forover / Hurtig 
bakover, Play/pause, Forrige/neste, Programmer 
Play, Gjenta, Shuffle, Stopp

Lyd
• Maksimal utgangseffekt (RMS): 150 W
• Lydforbedring: Diskant- og basskontroll

Tuner/mottak/overføring
• Tunerbånd: FM Stereo
• Automatisk digital søking
• RDS: Programtype, Stasjonsnavn, Radiotekst
• Forhåndsinnstillinger: 20 FM, 20 DAB
• Antenne: FM-antenne, FM-antenne (75 ohm)
• DAB/DAB+: Bånd III, Infovisning, Meny

Høyttalere
• Hovedhøyttaler: 2-veis, Dome diskanthøyttaler, 

5,25" woofer

Tilkoblingsmuligheter
• 3,5 mm stereolinjeinngang: Lyd inn
• Tilkoblinger bak: DAB-antenne

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

Anvendelighet
• Alarmer: CD-alarm, Radioalarm, USB-alarm
• Klokke: På hovedskjerm, sleep timer
• Skjermtype: VFD-skjerm
• Eco Power-standbymodus: 0,5 watt
• Indikasjoner: DIM-modus
• Skjermtype: VFD-skjerm
• USB-lading: Maks. 2 A

Tilbehør
• Vedlagt tilbehør: Nettledning, FM-antenne
• Fjernkontroll
• Brukerhåndbok: Flere språk

Drift
• Strømforsyning: 110–240 V, 50/60 Hz

Mål
• Emballasjemål (B x H x D): 

572 x 350 x 322 millimeter
• Hovedenhetens dybde: 240 millimeter
• Hovedenhetens høyde: 145 millimeter
• Hovedenhetens bredde: 230 millimeter
• Mål på hovedhøyttaler (B x H x D): 

173 x 261 x 241 millimeter
• Bruttovekt: 10,7 kg
• Nettovekt: 8,7 kg
•
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