
 

Philips
Hi-Fi mikrosystem

BTM177
Kos deg med trådløs musikk med Bluetooth®-teknologi
fra mobiltelefon eller PC
Med Bluetooth®-teknologi kan du med BTM177 mikro-Hi-Fi-anlegget lytte til musikk 
trådløst fra mobilen og PCen. De komplette audiosystemfunksjonene inkluderer innebygd 
mikrofon for håndfrie samtaler og mulighet for å bytte mellom samtaler og musikk.

Nyt friheten med trådløs Bluetooth®-teknologi
• Spill musikk fra mobiltelefonen og PCen med Bluetooth®-teknologi
• Innebygd mikrofon og høyttalere for håndfrie mobilsamtaler
• Bytter automatisk mellom telefonsamtaler og musikkavspilling

Organiser den digitale musikksamlingen din
• Ettrykks digitalt MP3-opptak med dobbelt så høy hastighet, uten datamaskin

En rikere lydopplevelse
• Spill MP3-/WMA-musikk direkte fra dine bærbare USB-enheter
• Spiller av MP3/WMA-CD, CD og CD-RW
• Digital lydkontroll for optimale musikkstilinnstillinger
• Dynamisk bassforsterking for dyp og effektfull lyd
• Volum for bass- og diskantforbedring
• 2 x 25 W RMS / 2 x 50 W musikkeffekt

Raffinert lyd og utseende
• Elegante høyttalere i tre
 



 USB Direct-musikk i MP3- og WMA-
format

Det er bare å koble enheten til USB-porten på 
Philips Hi-Fi-systemet. Den digitale musikken 
spilles direkte fra enheten. Nå kan du dele de 
beste øyeblikkene med familie og venner.

Digital lydkontroll

Digital lydkontroll gir deg et utvalg 
forhåndsinnstilte kontroller for Jazz, Rock, Pop 

og Classic, 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.

dynamisk bassforsterking (DBB)

Dynamisk bassforsterking maksimerer 
musikkopplevelsen ved å vektlegge bassen i 
musikken uansett volum - lavt eller høyt – med 
ett tastetrykk! De laveste bassfrekvensene blir 
vanligvis borte når volumet er lavt. For å 
motvirke dette kan du slå på dynamisk 
bassforsterking for å forsterke bassnivåene, slik 

at du kan nyte den samme musikken også når 
du senker volumet.

Volum for bass og diskant
Det er vanskelig å høre høye og lave 
frekvenser i lydspekteret – særlig ved lavt 
volum. Ved å aktivere funksjonen for Volum 
forsterkes bassen og diskanten slik at du kan 
nyte en mer balansert lydoppfatning.

Ettrykks 2x opptakshastighet
Koble USB-masselagringsenheten til USB-
porten på Philips' audiosystem og begynn å ta 
opp favorittmusikken din fra CDer til USB-
enheten eller MP3-spilleren i dobbelt så høy 
hastighet – med ett trykk og uten datamaskin.
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Lyd
• Utgangseffekt: 2 x 25 W RMS / 2 x 50 W 

musikkeffekt
• Lydforbedringer: Digital lydkontroll med 4 modi, 

dynamisk bassforsterking (DBB), Volum

Høyttalere
• Hovedhøyttaler: 4" woofer, Bassrefleks-

høyttalersystem

Lydavspilling
• Avspillingsmedier: WMA-CD, MP3-CD, CD, CD-

R, CD-RW
• Modi for plateavspilling: 20-spors programmering, 

Gjenta/en/alle/program, Shuffle-avspilling, Hurtig 
forover/bakover, Neste/forrige, sporsøk

• Lastetype: topp
• USB Direkte-modi: Hurtig forover / Hurtig 

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

Lydopptak
• Innspillingsmedium: USB-enhet
• Innspillingshastighet: 2x
• USB-opptaksmodi: Øyeblikkelig opptak, 

Programmerte spor, Enkel plate, Enkelt spor
• USB-opptakskilder: CD

Tuner/mottak/overføring
• Automatisk digital tuning
• Forhåndsinnstillinger: 20
• Tunerbånd: FM Stereo
• Tunerforbedringer: Automatisk lagring

Tilkoblingsmuligheter
• Andre tilkoblinger: FM-antenne
• Hodetelefon: 3,5 mm
• Lydtilkoblinger: 3,5 mm linjeinngang, Analog audio 

inn (V/H)
• USB: USB-vert

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

alarm
• Klokke: På hovedskjerm
• Bakbelysningsfarge: Blå
• Eco Power-ventemodus: 1 watt

Tilbehør
• Vedlagt tilbehør: FM-antenne, Verdensomfattende 

garantihefte
• Fjernkontroll: 40-tasters med Litium-batterier
• Hurtigstartveiledning: Engelsk, tysk, nederlandsk, 

fransk, spansk, italiensk
• Bruksanvisning: 16 språk
• AC/DC-adapter: Veksling av strømforsyning

Mål
• Mål på apparat (B x H x D): 232 x 85 x 275 mm
• Mål på hovedhøyttaler (B x H x D): 

160 x 250 x 180 mm
• Emballasjemål (B x H x D): 554 x 405 x 275 mm
• Vekt, inkl. emballasje: 6,9 kg

Strøm
• Strømforsyning: 100-240VAC, 50/60Hz
•

BTM177/12

Spesifikasjoner
Hi-Fi mikrosystem
  

http://www.philips.com

