
 

 

Philips
Sistema micro de música

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

BTD2180
Som que se adapta a sua casa

Obcecado pelo som
Ouça toda a sua música digital a partir do seu smartphone via Bluetooth®. O sistema de 
som da Philips também reproduz DVD, conteúdo DivX, CD e CD de MP3. Desfrute dos 
seus favoritos em grande estilo.

Enriqueça a sua experiência sonora
• Sistema de altifalantes de graves para graves poderosos e mais profundos
• Controlo de Som Digital
• Potência de saída máxima RMS de 70 W

Fácil de usar
• Transmissão de música sem fios via Bluetooth
• Sintonização digital FM para programação de 20 estações (máx.)
• Carregador de CDs motorizado para um acesso cómodo
• Funções de despertar e temporizador

Desfrute dos seus filmes e música favoritos
• Reproduza DVD, (S)VCD, CD de MP3, CD(RW) e CD de imagens
• Dolby Digital para a derradeira experiência cinematográfica
• USB Directo para reprodução fácil de música em MP3
• Karaoke para horas de entretenimento em casa



 Transmissão de música sem fios
O Bluetooth é uma tecnologia de comunicação 
sem fios de curto alcance que oferece 
fiabilidade e eficiência energética. A tecnologia 
permite uma fácil ligação sem fios ao iPod/
iPhone/iPad ou a outros dispositivos 
Bluetooth, como smartphones, tablets ou 
computadores portáteis. Assim, pode 
desfrutar facilmente da sua música favorita e de 
som de vídeos ou de jogos através deste 
altifalante via ligação sem fios.

Sistema de Altifalantes de Graves

O Sistema de Altifalantes de Graves 
proporciona uma experiência dos sons graves 
profunda a partir de um sistema de altifalantes 
compacto. Difere de um sistema de altifalantes 
convencional devido à adição de um tubo de 
graves alinhado acusticamente com o woofer 
para optimizar o desempenho das frequências 

baixas. O resultado são graves mais 
controlados e profundos, com menor 
distorção. O sistema funciona através da 
ressonância da massa de ar no tubo de graves 
para vibrar como um woofer convencional. 
Combinado com a resposta do woofer, o 
sistema expande todos os sons das baixas 
frequências para criar toda uma nova dimensão 
de graves profundos.

Controlo de Som Digital
O Controlo de Som Digital dá-lhe a hipótese 
de utilizar os controlos predefinidos - 
equilibrado, límpido, potente, envolvente e 
vivo - para optimizar as gamas de frequência 
para os diferentes estilos musicais. Cada modo 
utiliza tecnologia de equalização gráfica para 
ajustar automaticamente o equilíbrio do som e 
melhorar as frequências de som mais 
importantes no estilo musical escolhido. 
Assim, com o Controlo de Som Digital é mais 
fácil aproveitar ao máximo a sua música, 
ajustando com precisão o equilíbrio de som de 
acordo com o tipo de música que está a 
reproduzir.

USB Directo para reprodução fácil de 
música em MP3

Graças à total compatibilidade para 
transferência de ficheiros, pode facilmente 
desfrutar da comodidade e diversão de aceder 
a mais música digital através da ranhuras USB 
Direct.

Karaoke para horas de entretenimento

Karaoke para horas de entretenimento em 
casa
BTD2180/12

Destaques
Sistema micro de música
Bluetooth® DVD, DivX, CD, USB, FM, máx. 70 W



Data de publicação  
2017-01-18

Versão: 3.1.10

12 NC: 8670 001 02397
EAN: 08 71258 16852 94

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem 
aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de 
Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores. 

www.philips.com
Som
• Melhoramento do som: Controlo de Som Digital
• Sistema de som: Dolby Digital
• Potência máxima de saída (RMS): 70 W

Altifalantes
• Diafragmas de altifalante: Tweeter de topo com 

woofer de 4"

Reprodução de vídeo
• Suporte de reprodução: DivX, DVD vídeo, CD de 

Imagens, CD/SVCD vídeo, DVD+R/+RW, DVD-R/
-RW

• Modos de reprodução de discos: Repetição A-B, 
Ângulo, PBC, Câmara Lenta, Zoom, Controlo 
parental, Menu do disco, Retrocesso Rápido, 
Avanço Rápido, OSD, Retomar reprodução desde 
a paragem

• Região de DVD.: 2
• Melhoramento de vídeo: Varrimento progressivo

Reprodução de áudio
• Suporte de reprodução: CD MP3, CD, CD-R, CD-

RW
• Modos de reprodução de discos: Repetir/um/tudo/

programa, Avanço/Inversão Rápido, Procura de 
Faixas Seguinte/Anterior

• Tipo de Carregamento: Motorizado, Gaveta
• Modos USB Directos: Retrocesso rápido/Avanço 

rápido, Reprodução/Pausa, Anterior/Seguinte, 
Reprodução de programa, Repetir, Parar

Reprodução de fotografias
• Formato de compressão de imagens: JPEG
• Melhoramento de imagem: Slideshow com 

reprodução de MP3
• Suporte de reprodução: CD de Imagens, CD-R/

RW, DVD+R/+RW

Sintonizador/recepção/transmissão
• Bandas do sintonizador: FM estéreo

• Sintonização digital automática
• Melhoramentos do Sintonizador: Memorização 

Automática
• Estações pré-sintonizadas: 20

Conectividade
• Saída de vídeo - Analógica: Composto CVBS (cinch 

amarelo), Componente Y Pb Pr (cinch)
• Ligações áudio: Entrada de áudio analógica (L/R)
• USB: Anfitrião USB
• Perfis Bluetooth: A2DP
• Microfone: Entrada de microfone

Funcionalidades
• Alarmes: Alarme com CD, Temporizador, 

Despertador com Rádio, Alarme USB
• Relógio: No ecrã principal
• Indicações: Modo DIM

Acessórios
• Acessórios incluídos: Cabo de vídeo composto (Y), 

Cabo de alimentação CA
• Manual do utilizador: Vários idiomas
• Telecomando

Dimensões
• Peso bruto: 6,7 kg
• Profundidade da unidade principal: 220,4 mm
• Altura da unidade principal: 119 mm
• Largura da unidade principal: 180 mm
• Dimensões do altifalantes principal (L x P): 

140 x 185 mm
• Altura do altifalante principal: 260 mm
• Profundidade da embalagem: 208 mm
• Altura da embalagem: 315 mm
• Largura da embalagem: 663 mm

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