
 

 

Philips
Mikrowieża

Bluetooth
Port USB do odtwarzania/
ładowania
DAB+

BTB8000
Zapewnij muzyce swobodę

Uwolnij ulubioną muzykę! Wypełnij cały pokój bogatym brzmieniem o mocy 150 W. Głośniki w 

obudowie bass reflex zapewniają wysoką jakość tonów niskich bez względu na to, czy odtwarzasz 

muzykę ze swoich ulubionych płyt CD czy list odtwarzania. Wejście audio i USB umożliwiają 

podłączenie zewnętrznych źródeł.

Głęboki, potężny dźwięk
• 2-drożne głośniki Bass Reflex. Pełne, potężne tony niskie
• Głośnik niskotonowy 5,25 cala i wysokotonowy głośnik kopułkowy
• Maksymalna moc wyjściowa: 150 W
• Pokrętła do regulacji basów i tonów wysokich. Wskaźniki głośności

Cała muzyka
• Odtwarzacz CD, DAB+ / cyfrowe radio FM
• Cyfrowe strojenie z pamięcią 20 stacji
• Bezprzewodowe przesyłanie muzyki przez Bluetooth
• USB. Możliwość natychmiastowego łączenia urządzeń muzycznych oraz ładowania urządzeń 

inteligentnych
• Wejście audio — łatwe podłączanie do niemal dowolnego źródła

Wypełnij pokój dźwiękiem
• Zasilanie sieciowe (AC-in). Zdalne sterowanie
• Wymiary jednostki centralnej: 240 x 145 x 230 mm
• Wymiary głośnika: 241 x 261 x 173 mm



 Cała muzyka
Ten inteligentny kompaktowy zestaw 
muzyczny umożliwia strumieniowe 
odtwarzanie list odtwarzania, zapewniając 
głęboki dźwięk wypełniający całe 
pomieszczenie. Możesz również odświeżyć 
sobie klasyczne utwory ze swojej kolekcji płyt 
CD, korzystając z odtwarzacza CD, który 
umożliwia odtwarzanie również samodzielnie 
nagranych płyt CD oraz płyt CD z plikami w 
formacie MP3. Tuner cyfrowy zapewnia czysty 
odbiór, a dodatkową zaletą jest możliwość 
zaprogramowania do 20 stacji radia DAB+ lub 
FM.

Bogaty dźwięk i pełne basy
Głośniki półkowe zapewniają wyraźne wysokie 
tony dzięki wysokotonowym głośnikom 
kopułkowym oraz potężne basy dzięki 
głośnikom niskotonowym 5,25 cala i portom 
Bass Reflex. Dzięki maksymalnej mocy 
wyjściowej na poziomie 150 W możesz 
wypełnić niemal każde pomieszczenie swoimi 

ulubionymi dźwiękami. Materiał pokrywający 
głośnik można zdjąć, aby uzyskać bardziej 
nowoczesny wygląd.

Tradycja łączy się z nowoczesnością
Dzięki minimalistycznej konstrukcji, przodowi 
pokrytemu szczotkowanym aluminium oraz 
dwóm podświetlanym monitorom głośności 
jednostka centralna tej mikrowieży 
przypomina wyglądem klasyczne zestawy Hi-Fi. 
Pokrętło regulacji głośności o wyraźniej 
fakturze oraz pokrętła do regulacji basów i 
tonów wysokich nadają całości analogowego 
charakteru. Przyciski na górze jednostki 
umożliwiają parowanie, wybieranie źródła oraz 
odtwarzanie/dostrajanie.

Możliwość precyzyjnego dostrojenia 
każdego klasycznego kawałka
Dostosuj ustawienia tonów wysokich i basów 
według własnych preferencji dzięki pokrętłom 
regulacyjnym znajdującym się na jednostce 

centralnej. Sparowane analogowe wskaźniki 
głośności pozwalają sprawdzić poziom sygnału 
wejściowego, aby uzyskać jak najlepszą 
reprodukcję dźwięku. Wystarczy zmieniać 
głośność sygnału wyjściowego na swoim 
urządzeniu, dopóki igła nie przesunie się poza 
czerwony obszar szczytowy.

Czuj się jak u siebie w domu
Ta zasilana sieciowo mikrowieża doskonale 
wygląda w każdym pomieszczeniu. Zasięg 
bezprzewodowy Bluetooth wynosi 10 m. Port 
USB umożliwia ładowanie urządzenia 
inteligentnego nawet wtedy, gdy system jest w 
trybie gotowości. Łatwy w obsłudze pilot 
zapewnia wygodny dostęp do głównych funkcji 
systemu, dzięki czemu możesz kontrolować 
nastrój, nie psując atmosfery.
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Odtwarzanie dźwięku
• Odtwarzane nośniki: CD, CD-R, CD-RW, MP3-

CD, Pamięć flash USB
• Tryby odtwarzania płyt: Odtw. wielokr./ścieżki/

wszys./płyty, Odtwarzanie w kolejności losowej, 
Programowanie 20 utworów, Szybkie odtwarzanie 
do przodu/do tyłu, Wyszukiwanie nast./poprzed. 
ścieżki

• Tryby USB Direct: Szybkie przewijanie do tyłu/do 
przodu, Odtwarzanie/wstrzymywanie, Poprzedni/
następny, Odtwarzanie zaprogramowane, 
Odtwarzanie wielokrotne, Odtwarzanie losowe, 
Zatrzymywanie

Dźwięk
• Maksymalna moc wyjściowa (RMS): 150 W
• Funkcje poprawy dźwięku: Regulacja tonów 

wysokich i niskich

Tuner/Odbiór/Transmisja
• Pasma tunera: UKF Stereo
• Automatyczne dostrajanie cyfrowe
• RDS: Rodzaj programu, Nazwa stacji, Radio Text
• Pamięć stacji: 20 FM, 20 DAB
• Antena: Antena FM, Antena FM (75 omów)
• DAB/DAB+: Zakres III, Wyświetlacz informacyjny, 

Menu

Głośniki
• Główny głośnik: 2-drożny, Głośnik wysokotonowy, 

Niskotonowy 5,25 cala

Możliwości połączeń
• Wejście liniowe stereo 3,5 mm: Wejście audio

• Gniazda z tyłu: Antena DAB
• Bluetooth: Bluetooth w wersji 2.1
• Profile Bluetooth: A2DP, AVRCP

Udogodnienia
• Budzenie: Budzenie nagraniem z płyty CD, 

Budzenie radiem, budzenie z urządzenia USB
• Zegar: Na wyświetlaczu głównym, wyłącznik 

czasowy
• Typ wyświetlacza: Wyświetlacz VFD
• Zasilanie Eco Power Standby: 0,5 W
• Wskaźniki: Tryb przyciemniania
• Typ wyświetlacza: Wyświetlacz VFD
• Ładowanie przez USB: Maks. 2 A

Akcesoria
• Akcesoria w zestawie: Przewód zasilający sieciowy, 

Antena FM
• Pilot zdalnego sterowania
• Instrukcja obsługi: Wielojęzyczna

Moc
• Źródło zasilania: 110–240 V, 50/60 Hz

Wymiary
• Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 

572 x 350 x 322 mm
• Głębokość jednostki centralnej: 240 mm
• Wysokość jednostki centralnej: 145 mm
• Szerokość jednostki centralnej: 230 mm
• Wymiary głośnika głównego (szer. x wys. x gł.): 

173 x 261 x 241 mm
• Waga brutto: 10,7 kg
• Waga netto: 8,7 kg
•
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