
 

 

Philips
Mikromusikkanlegg

Bluetooth®
DVD, DivX
CD, USB, FM
70W maks.

BTD2180
Lyd som passer i hjemmet

Lidenskap for lyd
Lytt til all den digitale musikken fra smarttelefonen via Bluetooth®. Philips-lydanlegget 
spiller også av DVDer, DivX-titler, CDer og MP3-CDer. Nyt favorittene i ekte stil.

En rikere lydopplevelse
• Bassrefleks-høyttalersystem gir en kraftig, dypere bass
• Digital lydkontroll
• 70 W RMS maksimal utgangseffekt

Lett å bruke
• Trådløs musikkstreaming via Bluetooth
• Digital FM-tuning for å forhåndsinnstille opptil 20 stasjoner
• Motorisert CD-skuff for praktisk tilgang
• Funksjoner for vekkerklokke og Sleep Timer

Kos deg med dine favorittfilmer og din favorittmusikk
• Spill DVD, (S)VCD, MP3-CD, CD(RW) og bilde-CD
• Dolby Digital for optimal filmopplevelse
• USB Direct for enkel avspilling av MP3-musikk
• Karaokeunderholdning hjemme som aldri tar slutt



 Trådløs musikkstreaming
Bluetooth er en trådløs 
kommunikasjonsteknologi med kort 
rekkevidde som er både robust og 
energieffektiv. Teknologien gjør det enkelt 
med trådløs tilkobling til iPod/iPhone/iPad eller 
andre Bluetooth-enheter, for eksempel 
smarttelefoner, nettbrett eller bærbare 
datamaskiner. Dermed kan du enkelt nyte 
favorittmusikken din eller lyd fra video eller 
spill trådløst på denne høyttaleren.

Bassrefleks-høyttalersystem

Bassrefleks-høyttalersystem gir en dyp 
bassopplevelse fra et kompakt 
høyttalersystem. I tillegg til basspipen skiller 
det seg fra et vanlig høyttalerkabinettsystem 
ved at det er akustisk justert etter wooferen 
for å forsterke gjengivelsen av de lave 

frekvensene. Resultatet er en dypere, 
kontrollert bass og mindre forvrengning. 
Systemet fungerer ved å la luftmassen 
resonnere i basspipen slik at det vibrerer som 
en vanlig woofer. I kombinasjon med 
responsen i høyttaleren forsterker systemet 
lavfrekvenslydene til en helt ny dimensjon av 
dyp bass.

Digital lydkontroll
Digital lydkontroll gir deg et utvalg 
forhåndsinnstilte klangbilder for balanse, 
klarhet, kraft, varme og lyshet, som du kan 
bruke til å optimere frekvensområdene for 
ulike musikkstiler. Hver modus bruker grafisk 
utjevningsteknologi til å justere lydbalansen 
automatisk og forbedre de viktigste 
lydfrekvensene i den valgte musikkstilen. 
Digital lydkontroll gjør det enkelt å få mer ut av 
musikken ved at lydbalansen finjusteres etter 
den typen musikk du spiller.

USB Direct for MP3-musikk

Takket være den fullstendige 
filoverførbarheten, kan du enkelt glede deg 
over hvor praktisk og morsomt det er å få 
tilgang til mer digital musikk via den innebygde 
USB Direct.

Karaoke – for sang som aldri tar slutt

Karaokeunderholdning hjemme som aldri tar 
slutt
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Høydepunkter
Mikromusikkanlegg
Bluetooth® DVD, DivX, CD, USB, FM, 70W maks.
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Lyd
• Lydforbedring: Digital lydkontroll
• Lydsystem: Dolby Digital
• Maksimal utgangseffekt (RMS): 70 W

Høyttalere
• Høyttalerelementer: Dome diskanthøyttaler med 

4" basshøyttaler

Videoavspilling
• Avspillingsmedier: DivX, DVD-Video, Bilde-CD, 

Video-CD/-SVCD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
• Modi for plateavspilling: A-B-gjentakelse, Vinkel, 

PBC, Sakte film, Zoom, Foreldrekontroll, 
Platemeny, Hurtig bakover, Hurtig forover, OSD, 
Fortsett avspilling fra stopp

• DVD-sone: 2
• Videoforbedring: Progressive Scan

Lydavspilling
• Avspillingsmedier: MP3-CD, CD, CD-R, CD-RW
• Modi for plateavspilling: Gjenta/en/alle/program, 

Hurtig forover/bakover, Neste/forrige, sporsøk
• Plateilegg: Motorisert, Skuff
• USB Direkte-modi: Hurtig forover / Hurtig 

bakover, Play/pause, Forrige/neste, Programmer 
Play, Gjenta, Stopp

Stillbildevisning
• Bildekomprimeringsformat: JPEG
• Bildeforbedring: Lysbildefremvisning med MP3-

avspilling
• Avspillingsmedier: Bilde-CD, CD-R/RW, DVD+R/

+RW

Tuner/mottak/overføring
• Tunerbånd: FM Stereo
• Automatisk digital søking

• Tunerforbedringer: Automatisk lagring
• Forhåndsinnstillinger: 20

Tilkoblingsmuligheter
• Videoutgang – analog: Kompositt CVBS (gul cinch), 

Komponent YPbPr (cinch)
• Lydtilkoblinger: Analog audio inn (V/H)
• USB: USB-vert
• Bluetooth-profiler: A2DP
• Mikrofon: Mikrofonkontakt

Anvendelighet
• Alarmer: CD-alarm, Sleep timer, Radioalarm, USB-

alarm
• Klokke: På hovedskjerm
• Indikasjoner: DIM-modus

Tilbehør
• Vedlagt tilbehør: Komposittvideokabel (Y), 

Nettledning
• Brukerhåndbok: Flerspråklig
• Fjernkontroll

Mål
• Bruttovekt: 6,7 kg
• Hovedenhetens dybde: 220,4 millimeter
• Hovedenhetens høyde: 119 millimeter
• Hovedenhetens bredde: 180 millimeter
• Mål på hovedhøyttaler (B x D): 

140 x 185 millimeter
• Høyde, hovedhøyttaler: 260 millimeter
• Emballasjedybde: 208 millimeter
• Emballasjehøyde: 315 millimeter
• Emballasjebredde: 663 millimeter

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