
 

 

Philips
Mikromusiikkijärjestelmä

Bluetooth

BTM2056
Kotiisi sopiva ääni

Hulluna ääneen
Anna kannettavan musiikin soida kotonasi. Tässä Philipsin mikrojärjestelmässä on USB 
Direct ja MP3 Link. Musiikin kuunteleminen on helppoa, sillä voit suoratoistaa musiikkia 
langattomasti Bluetooth-yhteydellä.

Tehosta äänentoistoa
• Bassorefleksikaiutinjärjestelmän äänentoisto on tukeva
• Digitaalinen äänensäätö musiikkityylin mukaan
• Dynaaminen bassotehostus takaa syvän ja vaikuttavan äänen
• 15 W:n enimmäislähtöteho

Kuuntele musiikkia eri lähteistä
• MP3-/WMA-CD-, CD- ja CD-RW-toisto
• USB Direct MP3- ja WMA-musiikin toistoon
• MP3 Link toistaa musiikin kannettavista soittimista
• Digitaalisen virittimen muistipaikat lisäävät käyttömukavuutta
• Radio Data System – kanavatiedot ja tietopalvelut
• Langaton musiikin siirto Bluetoothin kautta

Muotoilu, joka sopii sisustukseesi
• Seinäkiinnitys lisää sijoitusmahdollisuuksia
• Moottoroitu liukuva etuluukku lisää tyyliä



 Bassorefleksikaiutinjärjestelmä

Bassorefleksikaiutinjärjestelmän kompakti 
kaiutinkotelo tuottaa syvän bassoäänen. 
Kaiutinkotelojärjestelmä erottuu tavallisista 
kaiutinkoteloista Bass Pipen avulla. Se on 
sijoitettu bassokaiuttimeen nähden niin, että 
alataajuuksien toisto on optimaalinen. 
Tuloksena on syvempi ja hallitumpi bassoääni, 
jossa ilmenee vähemmän säröä. Ilmamassa 
resonoi Bass Pipessa ja synnyttää perinteisen 
bassokaiuttimen kaltaisen värinän. Kun tämä 
yhdistyy bassokaiuttimeen, matalat äänet 
saavat kokonaan uuden ulottuvuuden.

Digitaalinen äänensäätö

Digitaalisen äänensäädön ansiosta voit valita eri 
musiikkityylien taajuusalueet käyttämällä 
esimääritettyjä Jazz-, Rock- ja Classic-asetuksia. 
Kussakin tilassa äänenbalanssi ja musiikkityylin 
äänentaajuudet säädetään automaattisesti 
graafisella taajuuskorjaustekniikalla. 
Digitaalinen äänensäätö muokkaa äänibalanssin 
musiikkityylin mukaan ja takaa siten parhaan 
mahdollisen kuunteluelämyksen.

Dynamic Bass Boost -bassotehostus

Dynamic Bass Boost -toiminnon ansiosta 
kuuntelijat voivat nauttia ensiluokkaisesta 
bassotehostuksesta kaikilla 
äänenvoimakkuuksilla. Yksi painallus riittää! 
Kun äänenvoimakkuutta pienennetään, basson 
alataajuudet eivät yleensä toistu yhtä hyvin kuin 
suurilla äänenvoimakkuuksilla. Ongelma 
voidaan poistaa käyttämällä Dynamic Bass 
Boost -bassotehostusta. Näin kuuntelijat voivat 
nauttia tasaisen laadukkaasta äänentoistosta 
silloinkin, kun äänenvoimakkuus on pieni.

USB Direct

USB Direct -tilan ansiosta voit toistaa 
digitaalista musiikkia suoraan Philips-laitteelta 
yksinkertaisesti liittämällä USB-laite USB-
porttiin.

MP3 Link

MP3 Link mahdollistaa kannettavissa 
mediasoittimissa olevan MP3-sisällön suoran 

toistamisen. Sen lisäksi, että 
äänentoistojärjestelmän toistaman 
lempimusiikkisi äänenlaatu on ensiluokkainen, 
MP3 Link on myös erittäin kätevä käyttää, 
koska pelkkä kannettavan MP3-soittimen 
liittäminen äänentoistojärjestelmään riittää.

Radio Data System (RDS)
Radio Data System (RDS) mahdollistaa 
radiokanavien virittämisen ilman 
taajuusnumeroita. Vakiotilassa RDS-näytössä 
näkyy taajuusnumeron sijasta aseman nimi, 
mikä helpottaa virittämistä. RDS:n avulla 
radiokanavat voivat myös lähettää 
tekstimuotoisia viestejä, kuten uutisia ja 
kanavatietoja, suoraan radion näyttöön. 
Euroopassa yleisessä käytössä oleva RDS-teksti 
on radiokanavan omalla lähetystaajuudellaan 
lähettämä viesti. Käyttäjä voi vastaanottaa vain 
RDS-perustiedot (kanavan nimen) tai tilata 
kanavalta muita tekstipalveluja.

Seinään kiinnitettävä

Kompakti ja monipuolinen Philips-
äänentoistojärjestelmä on suunniteltu 
sulautumaan kotisi sisustukseen. 
Äänentoistojärjestelmän alaosassa on jalusta, 
joten järjestelmä pysyy tukevasti hyllyllä tai 
kaapin päällä. Myös seinäkiinnitettynä 
käytössäsi on vapaasti seisovan jalustan vapaus.

Langaton musiikin siirto
Kaiuttimesi tukee musiikin siirtoa Bluetoothin 
kautta. Sen avulla nautit suosikkikappaleistasi 
korkealaatuisina Bluetooth-tekniikkaa 
tukevista laitteistasi.
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Ääni
• Äänenparannus: digitaalinen äänensäätö, Dynamic 

Bass Boost -bassotehostus
• Äänenvoimakkuuden säätö: ylös/alas
• Kokonaisääniteho (RMS): 15 W

Kaiuttimet
• Sisäisten kaiuttimien määrä: 2
• Kaiutinelementit: 2.75" bassokaiutin
• Kaiutintyypit: bassorefleksikaiutinjärjestelmä

Äänen toisto
• Levytoistotilat: pikahaku eteen/taaksepäin, 

seuraavan/edellisen kappaleen haku, jatkuva toisto/
sat.toisto/ohjelmointi

• Toistomuodot: CD, CD-R/RW, MP3-CD, USB 
Flash -asema, WMA-CD

• USB Direct -toistotilat: pikakelaus eteen ja taakse, 
toisto/tauko, seuraava/edellinen, toisto, 
satunnaistoisto, pysäytys

Viritin/vastaanotto/signaalinsiirto
• Virittimen aaltoalueet: FM-mono, FM-stereo
• Pikavalinnat: 20
• RDS: ohjelman tyyppi, radio-tekstitoiminto, kellon 

RDS-asetus, aseman nimi
• Antenni: FM-antenni (75 ohmia)
• Virittimen parannukset: automaattinen 

digitaaliviritys, automaattihaku, Helppo asennus 
(Plug & Play)

Liitännät
• Kuulokkeet: 3,5 mm
• MP3 Link: 3,5 mm:n linjatulo (stereo)
• USB: USB Host -liitäntä
• Bluetooth-profiilit: A2DP

Käyttömukavuus
• Herätykset: CD-herätys, Radioherätys, USB-

hälytys
• Kello: Päänäyttö, uniajastin
• Näyttötyyppi: LCD-näyttö
• Lataajan malli: edessä, moottoroitu

Lisätarvikkeet
• Mukana tulevat lisätarvikkeet: Verkkolaite, FM-

antenni, Pikaopas, 2 ruuvia seinäkiinnitystä varten
• Kaukosäädin: 31-painikkeinen kaukosäädin
• Käyttöopas: 16 kieltä

Mitat
• Laitteen mitat (L x S): 400 x 98 mm
• Laitteen korkeus (jalustan kanssa): 235 mm
• Pakkauksen leveys: 456 mm
• Pakkauksen korkeus: 251 mm
• Pakkauksen syvyys: 197 mm
• Kokonaispaino: 4,2 kg
• Nettopaino: 3,3 kg

Virta
• Virtalähde: 110–240 V, 50/60 Hz
•
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