
 

 

Philips
Микро музикална система

Bluetooth®
20 W

BTM2280
Звукова система, която подхожда на вашия дом
Завладяващ звук
Слушайте музиката от преносимите си устройства у дома. Тази музикална микросистема 
Philips има USB Direct и аудио вход. Дори с безжично поточно възпроизвеждане на музика 
през Bluetooth тя ви дава безпроблемно забавление с музиката.

Обогатете своето звуково изживяване
• 20 W максимална изходна мощност (RMS)
• Системата с басрефлексни високоговорители осигурява мощни, по-дълбоки баси
• Управление на цифров звук

Наслаждавайте се на любимата си музика от много източници
• Безжично поточно предаване на музика чрез Bluetooth
• USB Direct за лесно възпроизвеждане на MP3 музика
• Изпълнявайте: MP3-CD, CD и CD-R/RW
• Аудио вход за възпроизвеждане на музика от портативни устройства
• Цифрова настройка със зададени станции за допълнително удобство

Дизайн, който подхожда на вашия интериор
• Възможност за монтиране на стена за гъвкавост на разполагането
• Компактният дизайн се побира навсякъде и е за всеки начин на живот



 Система басрефлексни 
високоговорители

Басрефлексната система високоговорители дава 
дълбоки басови звуци с компактни кутии на 
високоговорителите. Тя се различава от 
конвенционалната система с кутии на 
високоговорителите по добавените тръбни баси, 
които са акустично нагодени към 
високоговорителя за ниски честоти за 
оптимизиране на нискочестотното звучене на 
системата. Резултатът е по-дълбок управляван бас 
и по-малки изкривявания. Системата работи чрез 
резонанс на въздушната маса в тръбните баси, за 
вибрации като при конвенционален 
високоговорител за ниски честоти. В комбинация 
с честотната реакция на високоговорителя за 
ниски честоти, системата разширява като цяло 
нискочестотните звуци, за да създаде цяло едно 
ново измерение от дълбоки баси.

Може да се монтира на стена

Идеалното съчетание от тънък и универсален 
дизайн, вашата аудиосистема Philips е с 
интелигентен дизайн, който се прелива във 
вашето жизнено пространство. Основата на 
аудиосистемата е стойка, така че да може да стои 
добре на всеки рафт или шкаф. При стенен 
монтаж имате същата гъвкавост, както и при 
поставяне на пода.

USB Direct за лесна MP3 музика

Благодарение на пълната способност за обмен на 
файлове можете лесно да се възползвате от 
удобството и забавлението да имате достъп до 
повече цифрова музика чрез вградения USB 
Direct.

Управление на цифров звук
Управлението на цифров звук ви дава 
възможност да избирате измежду предварително 
зададени режими – Балансиран, Чист, Мощен, 
Топъл и Ясен, които управляват честотните ленти 
на звука за оптимизиране на определени 
музикални стилове. Всеки режим използва 
технология на графичен еквалайзер за 
автоматично регулиране на баланса на звука и 
подчертаване на най-важните звукови честоти в 
избрания от вас стил музика. При всички случаи 
управлението на цифров звук ви позволява да 
извлечете максимума от вашата музика чрез фино 
регулиране на баланса на звука, за да съответства 
на типа музика, който слушате.

Безжично поточно предаване на 
музика

Bluetooth е технология за безжична комуникация 
на малки разстояния, която е едновременно 
стабилна и енергийно ефективна. Тя осигурява 
лесна безжична връзка с iPod/iPhone/iPad или 
други Bluetooth устройства, като смартфони, 
таблети и дори лаптопи. Сега можете да се 
наслаждавате на любимата си музика и на звука от 
филмите и игрите безжично и лесно – с тази 
тонколона.
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Спецификации
Звук
• Регулиране на силата на звука: нагоре/надолу
• Максимална изходна мощност (RMS): 20 W
• Подобрение на звука: Управление на цифров 
звук

Високоговорители
• Брой вградени високоговорители: 2
• Мембрани на високоговорителите: 2,75" 
високоговорител за ниски честоти

• Тип високоговорители: система басрефлексни 
високоговорители

Аудио възпроизвеждане
• Режими на възпроизвеждане на диска: бързо 
напред/назад, търсене на следваща/предишна 
песен, повторение/разбъркване/програмиране

• Носители за възпроизвеждане: CD, CD-R/RW, 
MP3-CD, USB флаш устройство

• Режими на възпроизвеждане през USB Direct: 
бързо назад/бързо напред, възпроизвеждане/
пауза, предишна/следваща песен, повторение, 
разбъркване, стоп

Тунер / Приемане / Предаване
• Обхвати на тунера: FM моно, FM стерео
• Предварително настроени станции: 20
• Антена: FM антена (75 ома)
• Подобрения в тунера: автоматична цифрова 
настройка, автоматично сканиране, Лесно 
инсталиране (plug & play)

Възможности за свързване
• Слушалка: 3,5 мм
• USB: USB хост
• Аудио вход (3,5 мм)
• Bluetooth: Bluetooth V2.1, Да
• Bluetooth профили: A2DP

Комфорт
• Аларми: CD аларма, Радиобудилник, USB аларма
• Часовник: На основния дисплей, таймер за 
заспиване

• Зарядно устройство: iPad, iPhone, iPod
• Тип на дисплея: Светодиоден дисплей
• Тип устройство за зареждане: слот

Аксесоари
• Аксесоари в комплекта: AC-DC адаптер, FM 
антена

• Дистанционно управление: 21-бутонно 
дистанционно

• Ръководство за потребителя: Многоезично

Размери
• Габарити на апарата (Ш x Д): 420 x 99 мм
• Височина на изделието (със стойката): 223 мм
• Ширина на опаковката: 460 мм
• Височина на опаковката: 142 мм
• Дълбочина на опаковката: 265 мм
• Бруто тегло: 4,2 кг
• Нето тегло: 3,3 кг

Захранване
• Електрозахранване: 110-240 V, 50/60 Hz
•

Wall-mountable
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