
 

 

Philips
Microsistem muzical

Bluetooth®
20W

BTM2280
Sistemul audio care se potriveşte în căminul dvs.
Obsedat de sunet
Redă muzică de la dispozitive portabile la domiciliu. Acest microsistem muzical Philips este 
livrat cu USB Direct şi intrare audio. Chiar şi cu funcţia de transferare a muzicii wireless 
prin Bluetooth, acesta îţi permite să te bucuri de muzică fără bătăi de cap.

Pentru o experienţă audio mai bogată
• Putere maximă de ieșire de 20 W RMS
• Sistemul de boxe Bass Reflex oferă un sunet de bas puternic, mai profund
• Digital Sound Control

Savuraţi muzica din diverse surse
• Streaming de muzică wireless prin Bluetooth
• USB Direct pentru o redare simplă a pieselor MP3
• Redare MP3-CD, CD și CD-R/RW
• Intrare audio pentru redarea muzicii portabile
• Reglare digitală cu presetări pentru mai mult confort

Design care se potrivește interiorului
• Opţiune de montare pe perete pentru poziţionare flexibilă
• Designul compact se potrivește la orice spaţiu, orice stil de viaţă



 Sistem de boxe Bass Reflex

Sistemul Bass Reflex facilitează obţinerea unui bas 
puternic și profund, utilizând incinte de dimensiuni 
mici. Se diferenţiază de sistemul convenţional printr-
un tub acustic suplimentar, aliniat acustic la woofer, 
pentru optimizarea redării frecvenţelor joase. 
Rezultatul este un sunet controlat mai profund și cu 
mai puţine distorsiuni. Sistemul funcţionează prin 
rezonarea masei de aer din tubul de bas. În 
combinaţie cu difuzorul, sistemul amplifică 
frecvenţele joase furnizând un bas puternic, de 
calitate.

Montare pe perete

Combinaţia perfectă între un design suplu și flexibil, 
sistemul audio Philips este proiectat inteligent pentru 
a se integra în spaţiul de locuit. Baza sistemului audio 
este un stativ, astfel încât sistemul poate fi așezat 
frumos și în siguranţă pe orice raft sau comodă. La 
montarea pe perete dispuneţi de aceeași flexibilitate 
ca în cazul stativului independent.

USB Direct pentru o parcurgere simplă 
a pieselor MP3

Datorită capacităţii complete de transfer al fișierelor, 
vă puteţi bucura cu ușurinţă de confortul și de 
distracţia accesării mai multor melodii digitale prin 
USB Direct încorporat.

Digital Sound Control
Digital Sound Control vă oferă posibilitatea de a 
preseta comenzile Balans, Clar, Puternic, Cald și 
Luminos pe care le puteţi utiliza pentru optimizarea 
intervalelor de frecvenţe pentru diferite stiluri 
muzicale. Fiecare mod folosește o tehnologie de 
egalizare pentru reglarea automată a balansului și 
amplificarea celor mai importante frecvenţe pentru 
respectivul stil de muzică. Nu în ultimul rând, Digital 
Sound Control vă permite să vă bucuraţi din plin de 
muzica preferată, reglând balansul în funcţie de stilul 
de muzică redat.

Streaming de muzică wireless

Bluetooth este o tehnologie de comunicare wireless 
pe rază scurtă, durabilă și eficientă energetic. 
Tehnologia permite conectarea wireless ușoară la 
iPod/iPhone/iPad sau alte dispozitive Bluetooth, 
precum smartphone-uri, tablete sau chiar laptopuri. 
Astfel vă puteţi bucura cu ușurinţă de muzica și 
sunetele preferate de la clipuri video sau jocuri, 
wireless, cu această boxă.

Wall-mountable
BTM2280/12

Specificaţii
Sunet
• Controlul volumului: sus/jos
• Putere maximă ieșire (RMS): 20W
• Caracteristici superioare sunet: Digital Sound 

Control

Difuzoare
• Nr. de boxe încorporate: 2
• Drivere boxe: Woofer de 2,75"
• Tipuri boxe: Sistem de boxe Bass Reflex

Redare audio
• Moduri redare disc: derulare rapidă înainte/înapoi, 

căutare melodie următoare/anterioară, repetare/
redare aleatorie/programare

• Medii de redare: CD, CD-R/RW, MP3-CD, Unitate 
flash USB

• Moduri de redare USB Direct: derulare rapidă 
înapoi/derulare rapidă înainte, redare/pauză, 
anterior/următor, repetare, aleator, Stop

Tuner/Recepţie/Transmisie
• Benzi pentru tuner: FM mono, stereo FM
• Presetări de posturi: 20
• Antenă: Antenă FM (75 ohm)
• Îmbunătăţire reglaj: reglare automată digitală, 

scanare automată, Instalare facilă (plug & play)

Conectivitate
• Căști: 3,5 mm
• USB: Port USB
• Intrare audio (3,5 mm)
• Bluetooth: Bluetooth V2.1, Da
• Profiluri Bluetooth: A2DP

Confort
• Alarme: Alarmă CD, Alarmă radio, Alarmă USB
• Ceas: Pe afișajul principal, timer Sleep
• Dispozitiv de încărcare: iPad, iPhone, iPod
• Tip ecran: Afișaj cu LED-uri
• Tip încărcător: slot

Accesorii
• Accesorii incluse: Adaptor CA/CC, Antenă FM
• Telecomandă: cu 21 de taste
• Manual de utilizare: Mai multe limbi

Dimensiuni
• Dimensiuni set (L x A): 420 x 99 mm
• Înălţime aparat (cu stativ): 223 mm
• Lăţime ambalaj: 460 mm
• Înălţime ambalaj: 142 mm
• Adâncime ambalaj: 265 mm
• Greutate brută: 4,2 kg
• Greutate netă: 3,3 kg

Alimentare
• Sursă de alimentare: 110-240 V, 50/60 Hz
•
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