
 

 

Philips
Microsistem muzical

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

BTD2180
Sunetul care se potriveşte în căminul dvs.

Obsedat de sunet
Ascultaţi toată muzica dvs. digitală de pe smartphone prin Bluetooth®. Sistemul de sunet 
Philips redă şi DVD-uri, titluri DivX, CD-uri şi CD-uri MP3. Bucuraţi-vă de muzica 
preferată într-un stil autentic.

Pentru o experienţă audio mai bogată
• Sistemul de boxe Bass Reflex oferă un sunet de bas puternic, mai profund
• Digital Sound Control
• Putere maximă de ieșire de 70 W RMS

Ușor de utilizat
• Streaming de muzică wireless prin Bluetooth
• Tuner digital FM pentru presetarea a până la 20 de posturi
• Încărcare automată CD
• Funcţiile timer cu funcţie Sleep și Wake-Up

Savuraţi filmele și melodiile preferate
• Redaţi DVD, (S)VCD, MP3-CD, CD(RW) și CD cu imagini
• Dolby Digital pentru o experienţă cinematică totală
• USB Direct pentru o redare simplă a pieselor MP3
• Karaoke pentru interpretare și divertisment fără sfârșit la domiciliu



 Streaming de muzică wireless
Bluetooth este o tehnologie de comunicare 
wireless pe rază scurtă, durabilă și eficientă 
energetic. Tehnologia permite conectarea 
wireless ușoară la iPod/iPhone/iPad sau alte 
dispozitive Bluetooth, precum smartphone-uri, 
tablete sau chiar laptopuri. Astfel vă puteţi 
bucura cu ușurinţă de muzica și sunetele 
preferate de la clipuri video sau jocuri, 
wireless, cu această boxă.

Sistem de boxe Bass Reflex

Sistemul Bass Reflex facilitează obţinerea unui 
bas puternic și profund, utilizând incinte de 
dimensiuni mici. Se diferenţiază de sistemul 
convenţional printr-un tub acustic suplimentar, 
aliniat acustic la woofer, pentru optimizarea 
redării frecvenţelor joase. Rezultatul este un 
sunet controlat mai profund și cu mai puţine 

distorsiuni. Sistemul funcţionează prin 
rezonarea masei de aer din tubul de bas. În 
combinaţie cu difuzorul, sistemul amplifică 
frecvenţele joase furnizând un bas puternic, de 
calitate.

Digital Sound Control
Digital Sound Control vă oferă posibilitatea de 
a preseta comenzile Balans, Clar, Puternic, 
Cald și Luminos pe care le puteţi utiliza pentru 
optimizarea intervalelor de frecvenţe pentru 
diferite stiluri muzicale. Fiecare mod folosește 
o tehnologie de egalizare pentru reglarea 
automată a balansului și amplificarea celor mai 
importante frecvenţe pentru respectivul stil de 
muzică. Nu în ultimul rând, Digital Sound 
Control vă permite să vă bucuraţi din plin de 
muzica preferată, reglând balansul în funcţie de 
stilul de muzică redat.

USB Direct pentru o parcurgere simplă 
a pieselor MP3

Datorită capacităţii complete de transfer al 
fișierelor, te poţi bucura cu ușurinţă de 
confortul și de distracţia accesării mai multor 
melodii digitale prin USB Direct încorporat.

Karaoke pentru interpretare fără sfârșit

Karaoke pentru interpretare și divertisment 
fără sfârșit la domiciliu
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Sunet
• Caracteristici superioare sunet: Digital Sound 

Control
• Sistem audio: Dolby Digital
• Putere maximă ieșire (RMS): 70 W

Difuzoare
• Drivere boxe: Tweeter cu dom cu woofer de 4"

Redare video
• Medii de redare: DivX, DVD-Video, Picture CD, 

Video CD/SVCD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
• Moduri redare disc: Repetare A-B, Unghi, PBC, 

Redare lentă, Zoom, Restricţionare acces minori, 
Meniu disc, Derulare rapidă înapoi, Derulare rapidă 
înainte, OSD, Reluare redare de la oprire

• Regiune DVD.: 2
• Caracteristici superioare video: Scanare progresivă

Redare audio
• Medii de redare: MP3-CD, CD, CD-R, CD-RW
• Moduri redare disc: Repetare piesă/integrală/

program, Derulare înainte/înapoi, Căutare melodie 
următoare/anterioară

• Tip încărcător: Automat, Tavă
• Moduri USB Direct: Derulare rapidă înapoi/

Derulare rapidă înainte, Redare/Pauză, Piesă 
anterioară/Piesă următoare, Redare program, 
Repetare, Stop

Redare imagine statică
• Format de compresie a imaginii: JPEG
• Caracteristici superioare ale imaginii: Prezentare 

cu redare de MP3-uri
• Medii de redare: Picture CD, CD-R/RW, DVD+R/

+RW

Tuner/Recepţie/Transmisie
• Benzi pentru tuner: FM Stereo

• Reglare automată digitală
• Caracteristici superioare tuner: Memorare 

automată
• Presetări de posturi: 20

Conectivitate
• Ieșire video - analogică: CVBS Compozit (galben), 

Component Y Pb Pr (RCA)
• Conexiuni audio: Intrare audio analogică (S/D)
• USB: Port USB
• Profiluri Bluetooth: A2DP
• Microfon: Mufă microfon

Confort
• Alarme: Alarmă CD, Timer Sleep, Alarmă radio, 

Alarmă USB
• Ceas: Pe afișajul principal
• Indicaţii: Mod DIM

Accesorii
• Accesorii incluse: Cablu video Compozit (Y), 

Cablu de alimentare CA
• Manual de utilizare: Limbi multiple
• Telecomandă

Dimensiuni
• Greutate brută: 6,7 kg
• Adâncime unitate principală: 220,4 mm
• Înălţime unitate principală: 119 mm
• Lăţime unitate principală: 180 mm
• Dimensiuni boxă principală (L x A): 140 x 185 mm
• Înălţime boxă principală: 260 mm
• Adâncime ambalaj: 208 mm
• Înălţime ambalaj: 315 mm
• Lăţime ambalaj: 663 mm

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