
 

 

Philips
Microsistem muzical

Bluetooth
Port USB pentru redare/încărcare
DAB+

BTB8000
Oferă spaţiu muzicii

Indiferent de ceea ce îţi place să asculţi, eliberează sunetele cu 150 W de sunet bogat, care umple 

camera. Difuzoarele bass-reflex asigură un răspuns profund pentru tonurile joase, de la CD-urile 

preferate la lista de redare pentru relaxare. Intrarea audio şi USB îţi permit să conectezi surse externe.

Sunet profund, puternic
• Difuzoare bass-reflex pe 2 căi. Tonuri joase, puternice și ample
• Woofer de 5,25” și tweeter cu dom
• Putere maximă de ieșire de 150 W
• Butoane de control pentru sunete joase și înalte. Volumetre

Totul pentru muzică
• CD player. Radio digital DAB+/FM
• Acord digital cu până la 20 de presetări
• Transfer de muzică Bluetooth wireless
• USB. Conectează instantaneu dispozitivele muzicale. Încarcă dispozitive inteligente
• Intrare audio. Conectează-te la aproape orice sursă

Umple camera cu melodii
• Alimentare de la reţea (intrare c.a.). Telecomandă
• Dimensiuni unitate principală: 240x145x230 mm
• Dimensiuni difuzor: 241x261x173 mm



 Totul pentru muzică
Acest sistem muzical inteligent și compact îţi 
permite să asculţi liste de redare și un sunet 
bogat, care umple camera. Te poţi bucura din 
nou de clasicii din colecţia de CD-uri datorită 
unui CD player care redă și CD-uri MP3 și CD-
uri înregistrate. Tunerul radio digital oferă o 
recepţie extrem de clară și poţi configura până 
la 20 de presetări pentru posturile DAB+ sau 
FM preferate.

Sunet bogat cu bas profund
Difuzoarele în stil raft oferă sunete înalte clare 
de la tweeterele cu dom și bas puternic de la 
wooferele de 5,25” și porturile bass-reflex. Cu 
puterea maximă de 150 W poţi fi sigur că vei 
umple aproape orice încăpere cu melodiile 
preferate. Materialul textil care acoperă 

difuzoarele poate fi îndepărtat pentru un 
aspect mai modern.

Clasicul se întâlnește cu modernul
Cu liniile sale simple, cu partea frontală din 
aluminiu mat și cu cele două monitoare de 
volum iluminate, unitatea centrală a acestui 
microsistem amintește de designul Hi-Fi clasic. 
Butonul texturat pentru controlul volumului și 
butoanele pentru bas și sunete înalte conferă o 
senzaţie analogică plină de satisfacţie la 
acţionare. Butoanele din partea superioară a 
unităţii controlează asocierea, selectarea sursei 
și redarea/reglarea.

Reglare fină pentru fiecare clasic
Reglează setările pentru sunete înalte și joase 
în funcţie de preferinţe cu ajutorul butoanelor 

de comandă de pe unitatea centrală. 
Volumetrele analogice asociate îţi permit să 
verifici nivelul semnalului de intrare pentru o 
reproducere optimă a sunetului. Pur și simplu 
modifică volumul de ieșire al dispozitivului până 
când acul rămâne departe de zona roșie de 
vârf.

Potrivit pentru casa ta
Acest microsistem alimentat cu c.a. arată 
excelent în orice încăpere. Raza de acoperire 
wireless Bluetooth este de 10 m și poţi încărca 
un dispozitiv inteligent prin portul USB atunci 
când sistemul este în modul standby. O 
telecomandă ușor de utilizat îţi aduce funcţiile 
cheie ale sistemului la vârful degetelor, astfel 
încât să poţi controla atmosfera fără a ieși din 
starea de spirit.
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Redare audio
• Medii de redare: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, 

Unitate flash USB
• Moduri redare disc: Repetare piesă/integrală/

program, Redare aleatorie, 20 de piese 
programabile, Derulare înainte/înapoi, Căutare 
melodie următoare/anterioară

• Moduri USB Direct: Derulare rapidă înapoi/
Derulare rapidă înainte, Redare/Pauză, Piesă 
anterioară/Piesă următoare, Redare program, 
Repetare, Shuffle, Stop

Sunet
• Putere maximă ieșire (RMS): 150 W
• Caracteristici superioare sunet: Control înalte și 

joase

Tuner/Recepţie/Transmisie
• Benzi pentru tuner: FM Stereo
• Reglare automată digitală
• RDS: Tip program, Nume post de radio, Radio 

Text
• Presetări de posturi: 20 FM, 20 DAB
• Antenă: Antenă FM, Antenă FM (75 ohm)
• DAB/DAB+: Band III, Afișare informaţii, Meniu

Difuzoare
• Difuzor principal: 2 căi, Dome tweeter, Woofer de 

5,25"

Conectivitate
• Intrare cu jack stereo de 3,5 mm: Intrare audio

• Conexiuni spate: Antenă DAB
• Bluetooth: Bluetooth V2.1
• Profiluri Bluetooth: A2DP, AVRCP

Confort
• Alarme: Alarmă CD, Alarmă radio, Alarmă USB
• Ceas: Pe afișajul principal, temporizator de oprire
• Tip ecran: Afișaj VFD
• Eco Power Standby: 0,5 W
• Indicaţii: Mod DIM
• Tip ecran: Afișaj VFD
• Încărcare USB: Max. 2 A

Accesorii
• Accesorii incluse: Cablu de alimentare c.a., Antenă 

FM
• Telecomandă
• Manual de utilizare: Mai multe limbi

Alimentare
• Sursă de alimentare: 110-240 V, 50/60 Hz

Dimensiuni
• Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 

572 x 350 x 322 mm
• Adâncime unitate principală: 240 mm
• Înălţime unitate principală: 145 mm
• Lăţime unitate principală: 230 mm
• Dimensiuni boxă principală (L x Î x A): 

173 x 261 x 241 mm
• Greutate brută: 10,7 kg
• Greutate netă: 8,7 kg
•
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