
 

 

Philips
Sistema micro de música

Bluetooth
Porta USB para reprodução/
carregamento
DAB+

BTB8000
Liberte a sua música

Independentemente da música que gostar de ouvir, liberte-a com 150 W de som rico e envolvente. 

Os altifalantes Bass Reflex garantem uma resposta de baixa frequência profunda, quer ouça os seus CD 

favoritos ou a sua lista de música para relaxar. A entrada de áudio e a entrada USB permitem-lhe ligar 

fontes externas.

Som profundo e potente
• Altifalantes com sistema Bass-Reflex de duas vias. Tons baixos cheios e potentes
• Woofer de 5,25" e tweeter de topo
• Potência de saída máxima de 150 W
• Botões de controlo dos graves e agudos. Medidores de volume

Toda a sua música
• Leitor de CD. Rádio digital DAB+/FM
• Sintonização digital com um máximo de 20 pré-sintonias
• Transmissão de música sem fios via Bluetooth
• USB. Ligue instantaneamente dispositivos de música. Carregue dispositivos inteligentes.
• Entrada de áudio. Ligue a praticamente qualquer fonte

Encha a sala de música
• Corrente elétrica (entrada de CA). Telecomando
• Dimensões da unidade principal: 240 x 145 x 230 mm
• Dimensões do altifalante: 241 x 261 x 173 mm



 Toda a sua música
Este inteligente e compacto sistema de música 
permite-lhe transmitir listas de reprodução e 
muito mais num som rico e envolvente. Tire o 
pó aos clássicos da sua coleção de CD graças a 
um leitor de CD que também reproduz CD de 
MP3 e CD gravados. O sintonizador de rádio 
digital oferece uma receção nítida e cristalina e 
pode definir até 20 estações DAB+ ou FM 
predefinidas.

Som rico com graves completos
Os altifalantes tipo prateleira proporcionam-
lhe sons altos nítidos dos tweeters de topo, e 
graves potentes dos woofers de 5,25" e portas 
Bass Reflex. A potência máxima de 150 W 
garante o preenchimento de praticamente 
qualquer divisão com as suas músicas 
preferidas. O revestimento em tecido do 

altifalante pode ser removido para um look 
mais moderno.

A moda antiga conhece a nova moda
Com as suas linhas simples, parte frontal em 
alumínio escovado e dois monitores de volume 
iluminados, a unidade central deste micro 
sistema relembra o design dos sistemas hi-fi 
clássicos. O botão de controlo de volume 
texturizado e os botões de controlo de graves 
e agudos conferem uma satisfatória sensação 
de utilização analógica. Existem botões no 
painel superior da unidade para o 
emparelhamento, seleção da fonte e controlo 
da reprodução/sintonização.

Sintonia fina de cada clássico
Ajuste as definições dos graves e dos agudos 
para a forma que mais gosta com os botões de 

controlo na unidade central. Os medidores de 
volume analógicos emparelhados permitem-
lhe verificar o nível do sinal de entrada para 
garantir a melhor reprodução do som. Basta 
mudar o volume de saída do seu dispositivo até 
que a agulha permaneça afastada da área 
marcada a vermelho.

Sinta-se em casa
Este micro sistema com alimentação CA fica 
bem em qualquer divisão. O alcance do 
Bluetooth sem fios é de 10 metros e pode 
carregar um dispositivo inteligente através da 
porta USB quando o sistema se encontra no 
modo de espera. Um comando fácil de utilizar 
coloca todas as funções principais do sistema 
na ponta dos seus dedos para que possa 
controlar o ambiente sem quebrar o espírito.
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Reprodução de áudio
• Suporte de reprodução: CD, CD-R, CD-RW, CD 

MP3, Unidade flash USB
• Modos de reprodução de discos: Repetir/um/tudo/

programa, Reprodução Aleatória, 20 Faixas 
Programáveis, Avanço/Inversão Rápido, Procura 
de Faixas Seguinte/Anterior

• Modos USB Directos: Retrocesso rápido/Avanço 
rápido, Reprodução/Pausa, Anterior/Seguinte, 
Reprodução de programa, Repetir, Aleatório, 
Parar

Som
• Potência máxima de saída (RMS): 150 W
• Melhoramento do som: Controlos de Graves e 

Agudos

Sintonizador/receção/transmissão
• Bandas do sintonizador: FM estéreo
• Sintonização digital automática
• RDS: Tipo de Programa, Nome da estação, Texto 

Rádio
• Estações pré-sintonizadas: 20 FM, 20 DAB
• Antena: Antena FM, Antena FM (75 ohm)
• DAB/DAB+: Banda III, Visor de informações, Menu

Altifalantes
• Altifalante Principal: 2 sentidos, Tweeter de topo, 

Woofer de 5,25"

Conetividade
• Entrada de linha estéreo 3,5 mm: Entrada áudio
• Ligações posteriores: Antena DAB

• Bluetooth: Bluetooth V2.1
• Perfis Bluetooth: A2DP, AVRCP

Funcionalidades
• Alarmes: Alarme com CD, Despertador com 

Rádio, Alarme USB
• Relógio: No ecrã principal, temporizador
• Tipo de Ecrã: Ecrã VFD
• Standby para Poupança de Energia: 0,5 watt
• Indicações: Modo DIM
• Tipo de visor: Ecrã VFD
• Carregamento por USB: Máx. 2 A

Acessórios
• Acessórios incluídos: Cabo de alimentação CA, 

Antena FM
• Telecomando
• Manual do utilizador: Vários idiomas

Potência
• Fonte de alimentação: 110-240 V, 50/60 Hz

Dimensões
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

572 x 350 x 322 mm
• Profundidade da unidade principal: 240 mm
• Altura da unidade principal: 145 mm
• Largura da unidade principal: 230 mm
• Dimensões do altifalantes principal (L x A x P): 

173 x 261 x 241 mm
• Peso bruto: 10,7 kg
• Peso líquido: 8,7 kg
•
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