
 

 

Philips
Mikromusiikkijärjestelmä

Bluetooth®
20 W

BTM2280
Kotiisi sopiva äänijärjestelmä

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

Tehosta äänentoistoa
• Kokonaislähtöteho 20 W RMS
• Bassorefleksikaiutinjärjestelmän äänentoisto on tukeva
• Digitaalinen äänensäätö

Kuuntele musiikkia eri lähteistä
• Langaton musiikin siirto Bluetoothin kautta
• USB Direct MP3 -musiikkitoisto
• Toista: MP3-CD, CD ja CD-R/RW
• Äänituloliitännällä kannettavan musiikin toisto on helppoa
• Digitaalisen virittimen muistipaikat lisäävät käyttömukavuutta

Muotoilu, joka sopii sisustukseesi
• Seinäkiinnitys lisää sijoitusmahdollisuuksia
• Kompakti laite sopii kaikkialle



 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.

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.

USB Direct MP3 -musiikki

Täydellisen tiedostojen siirron ansiosta voit käyttää 
kätevästi digitaalista musiikkia kiinteän USB Direct -
ominaisuuden avulla.

Digitaalinen äänensäätö
Digitaalisen äänensäädön ansiosta voit valita eri 
musiikkityylien taajuusalueet käyttämällä 
esimääritettyjä Balance-, Clear-, Powerful-, Warm- ja 
Bright-asetuksia. Kussakin tilassa äänibalanssi ja 
musiikkityylin äänentaajuudet säädetään 
automaattisesti graafisella taajuuskorjaustekniikalla. 
Digitaalinen äänensäätö muokkaa äänibalanssin 
musiikkityylin mukaan ja takaa siten parhaan 
mahdollisen kuunteluelämyksen.

Langaton musiikin siirto

Bluetooth on lyhyen kantaman langatonta 
tiedonvälitystekniikkaa, joka on sekä kestävää että 
energiatehokasta. Tekniikan avulla voidaan 
muodostaa langaton yhteys iPodiin/iPhoneen/iPadiin 
tai muihin Bluetooth-laitteisiin, kuten älypuhelimiin, 
tablet-laitteisiin ja kannettaviin tietokoneisiin. Voit 
nauttia lempimusiikistasi sekä videon tai pelin äänistä 
tällä helppokäyttöisellä langattomalla kaiuttimella.

Wall-mountable
BTM2280/12

Tekniset tiedot
Ääni
• Äänenvoimakkuuden säätö: ylös/alas
• Enimmäislähtöteho (RMS): 20 W
• Äänenparannus: Digitaalinen äänensäätö

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

• 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
• Antenni: FM-antenni (75 ohmia)
• Virittimen parannukset: automaattinen 

digitaaliviritys, automaattihaku, Helppo asennus 
(Plug & Play)

Liitännät
• Kuulokkeet: 3,5 mm
• USB-: USB Host -liitäntä
• Äänitulo (3,5 mm)
• Bluetooth: Bluetooth V2.1, Kyllä
• Bluetooth-profiilit: A2DP

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

hälytys
• Kello: Päänäyttö, uniajastin
• Latauslaite: iPad, iPhone, iPod
• Näyttötyyppi: LED-näyttö
• Lataajan malli: syöttöaukko; paikka

Lisätarvikkeet
• Mukana tulevat lisätarvikkeet: Verkkolaite, FM-

antenni
• Kaukosäädin: 21 painikkeen kaukosäädin
• Käyttöopas: Monikielinen

Mitat
• Laitteen mitat (L x S): 420 x 99 mm
• Laitteen korkeus (jalustan kanssa): 223 mm
• Pakkauksen leveys: 460 mm
• Pakkauksen korkeus: 142 mm
• Pakkauksen syvyys: 265 mm
• Kokonaispaino: 4,2 kg
• Nettopaino: 3,3 kg

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