
 

 

Philips
Micro Music System

Bluetooth®
DVD, DivX
CD, USB, FM
สูงสุด 70W

BTD2180
เสียงที่เหมาะกับบ้านของคุณ

ดื่มด่ำกับเสียงเพลง
ฟังเพลงดิจิตอลทั้งหมดของคุณจากสมาร์ทโฟนผ่าน Bluetooth® ระบบเสียงของ Philips ยังเล่น 
DVD, รูปแบบ DivX, CD และ MP3-CD ได้อีกด้วย 
ทำให้คุณเพลิดเพลินกับเพลงโปรดได้ตามต้องการ

เต็มอิ่มกับการสัมผัสพลังเสียงชัดใส
• ระบบลำโพงแบบสะท้อนเสียงเบสให้เสียงที่มีพลัง เสียงเบสที่ลึกกว่า
• ควบคุมเสียงแบบดิจิตอล
• +พลังขับเสียงสูงสุด 70W RMS

ใช้งานง่าย
• การสตรีมเพลงไร้สายผ่าน Bluetooth
• ตั้งสถานีวิทยุ FM ระบบดิจิตอลล่วงหน้าได้ถึง 20 สถานี
• ถาด CD ที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์เข้าถึงได้สะดวก
• ฟังก์ชันระบบตั้งเวลาปลุกและตั้งเวลาปิด

เพลิดเพลินไปกับภาพยนตร์และดนตรีรายการโปรด
• เล่น DVD, (S)VCD, MP3-CD, CD(RW) และ CD ภาพ
• Dolby Digital เพื่อรับชมภาพยนตร์ได้อย่างเต็มอารมณ์
• USB Direct สำหรับเล่นเพลง MP3 ได้ง่าย
• สนุกกับการร้องเพลงคาราโอเกะที่บ้านได้อย่างต่อเนื่อง



 การสตรีมเพลงไร้สาย

Bluetooth 
คือเทคโนโลยีการสื่อสารไร้สายช่วงสั้นที่มีสัญญ
าณแรงและประหยัดพลังงาน 
เทคโนโลยีนี้ช่วยให้การเชื่อมต่อไร้สายกับอุปกร
ณ์ iPod/iPhone/iPad หรือกับอุปกรณ์ Bluetooth 
อื่นๆ เช่น สมาร์ทโฟน 
แท็บเล็ตหรือแม้แต่แลปทอปเป็นเรื่องง่าย 
คุณจึงสามารถเพลิดเพลินกับเพลง 
เสียงจากวิดีโอหรือเกมแบบไร้สายได้ง่ายๆ 
บนลำโพงนี้

ระบบลำโพงแบบสะท้อนเสียงเบส

ระบบลำโพงแบบสะท้อนเสียงเบสให้เสียงที่ลึก
จากระบบลำโพงขนาดกะทัดรัด 

ซึ่งแตกต่างจากระบบลำโพงทั่วไปโดยมีการเพิ่ม
ท่อเสียงเบสที่กำหนดเสียงให้เท่ากับวูฟเฟอร์เพื่
อให้การโรยตัวของเสียงความถี่ต่ำของระบบมีค
วามเหมาะสมที่สุด 
ผลลัพธ์ที่ได้คือเสียงเบสที่ควบคุมได้มากขึ้นแล
ะความผิดเพี้ยนน้อยลง 
ระบบทำงานโดยการสั่นมวลอากาศในท่อเสียงเ
บสให้สั่นสะเทือนคล้ายกับวูฟเฟอร์ทั่วไป 
ร่วมกับการตอบสนองของวูฟเฟอร์ 
ระบบจะขยายเสียงความถี่ต่ำโดยรวมเพื่อสร้างมิ
ติใหม่ของเสียงเบสที่หนักแน่น

ควบคุมเสียงแบบดิจิตอล
Digital Sound Control มีตัวเลือกความสมดุล, 
เคลียร์, พลังแรง, อบอุ่น 
และใสกังวานที่ตั้งไว้ล่วงหน้าซึ่งคุณสามารถเลือ
กใช้ได้ 
เพื่อกำหนดช่วงความถี่ที่ดีที่สุดสำหรับดนตรีรูป
แบบต่างๆ 
แต่ละโหมดจะใช้เทคโนโลยีกราฟิกอีควอไลซิง 
เพื่อปรับสมดุลของเสียงโดยอัตโนมัติและปรับค
วามถี่เสียงที่สำคัญที่สุดในสไตล์ดนตรีที่คุณเลือ
ก ระบบ Digital Sound Control 
ให้คุณรับฟังดนตรีที่ดีที่สุดอย่างง่ายดาย 
โดยการปรับแต่งสมดุลของเสียงให้เหมาะกับปร
ะเภทดนตรีที่คุณกำลังเล่น

USB Direct สำหรับเล่นเพลง MP3 ได้ง่าย

ด้วยคุณสมบัติการถ่ายโอนไฟล์สมบูรณ์แบบ 
คุณจึงเพลิดเพลินกับการฟังเพลงดิจิตอลได้มาก
ขึ้นผ่าน USB Direct ในตัวได้ง่ายดาย

สนุกกับการร้องเพลงคาราโอเกะอย่างต่อ
เนื่อง

สนุกกับการร้องเพลงคาราโอเกะที่บ้านได้อย่าง
ต่อเนื่อง
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เสียง
• การเพิ่มคุณภาพเสียง: ควบคุมเสียงแบบดิจิตอล
• ระบบเสียง: Dolby Digital
• พลังขับเสียงสูงสุด (RMS): 70W

ลำโพง
• ตัวขับเสียง: ลำโพงทวีตเตอร์มีวูฟเฟอร์ขนาด 4"

การเล่นวิดีโอ
• สื่อที่เล่นได้: DivX, DVD-วิดีโอ, ซีดีภาพ, วิดีโอ CD/

SVCD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
• โหมดเล่นแผ่น: เล่น A-B ซ้ำ, มุมมอง, PBC, 

เล่นภาพช้า, ซูม, การควบคุมโดยผู้ปกครอง, 
เมนูดิสก์, กรอถอยหลังอย่างเร็ว, 
กรอเดินหน้าอย่างเร็ว, OSD, เล่นต่อหลังจากหยุด

• โซนของแผ่น DVD: 3
• การเพิ่มประสิทธิภาพวิดีโอ: Progressive Scan

การเล่นเสียง
• สื่อที่เล่นได้: MP3-CD, CD, CD-R, CD-RW
• โหมดเล่นแผ่น: ซ้ำ/หนึ่ง/ทั้งหมด/โปรแกรม, 

กรอเดินหน้าอย่างเร็ว/กรอถอยหลัง, 
ค้นหาแทร็คถัดไป/ก่อนหน้า

• ประเภทตัวโหลด: มอเตอร์, ถาด
• โหมด USB Direct: กรอถอยหลัง/

กรอเดินหน้าอย่างเร็ว, เล่น/หยุดชั่วคราว, ถัดไป/
ก่อนหน้า, โปรแกรมการเล่น, เล่นซ้ำ, หยุด

เล่นภาพนิ่ง
• รูปแบบการบีบอัดภาพ: JPEG
• การเพิ่มประสิทธิภาพของภาพ: 

ภาพสไลด์พร้อมการเล่น MP3
• สื่อที่เล่นได้: ซีดีภาพ, CD-R/RW, DVD+R/+RW

จูนเนอร์/เครื่องรับ/เครื่องส่ง
• คลื่นที่เครื่องรับวิทยุรับได้: สเตอริโอ FM
• การจูนด้วยระบบดิจิตอลอัตโนมัติ: ผ่านการรับรอง

• การเพิ่มประสิทธิภาพจูนเนอร์: Auto Store
• สถานีที่ตั้งไว้ล่วงหน้า: 20

การเชื่อมต่อ
• สัญญาณออก - อะนาล็อก: Composite CVBS 

(yellow cinch), Component Y Pb Pr (cinch)
• การเชื่อมต่อเสียง: ช่องเสียงเข้าแบบอะนาล็อก 

(ซ้าย/ขวา)
• USB: โฮสต์ USB
• Bluetooth Profile: A2DP
• ไมโครโฟน: ช่องเสียบไมโครโฟน

สะดวกสบาย
• การปลุก: ปลุกด้วย CD, ตั้งเวลาปิดเครื่อง, 

ปลุกด้วยวิทยุ, ปลุกด้วย USB
• นาฬิกา: บนจอแสดงผลหลัก
• สัญญาณไฟ: โหมด DIM

อุปกรณ์เสริม
• อุปกรณ์เสริมที่มีให้: สายวิดีโอ (Y), สายไฟ AC
• คู่มือผู้ใช้: หลายภาษา
• รีโมทคอนโทรล: ผ่านการรับรอง

ขนาด
• น้ำหนักสุทธิ: 6.7 กก.
• ความลึกของตัวเครื่อง: 220.4 มม.
• ความสูงของตัวเครื่อง: 119 มม.
• ความกว้างของตัวเครื่อง: 180 มม.
• ขนาดลำโพงหลัก (กว้าง x ลึก): 140 x 185 มม.
• ความสูงของลำโพงหลัก: 260 มม.
• ความลึกของบรรจุภัณฑ์: 208 มม.
• ความสูงของบรรจุภัณฑ์: 315 มม.
• ความกว้างของบรรจุภัณฑ์: 663 มม.

กำลังไฟ
• แหล่งจ่ายไฟ: 110-240V, 50/60 Hz
•
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