
 

 

Philips
Mikro zenei rendszer

Bluetooth®
USB port a töltéshez

BTM2360
Tegye még ütősebbé kedvenc 

zeneszámait
Hallgassa az okostelefonján található digitális zenét Bluetooth® használatával, vagy játssza le MP3-CD és 

CD-R/W lemezeit ezen a Philips mikrorendszeren. A Bass Reflex hangsugárzók drámai basszushangokat 

nyújtanak, a 70 W-os maximális teljesítmény pedig az erőteljes hangzást biztosítéka.

Élvezze a több forrásból érkező zenét
• Vezeték nélküli zenestreamelés okostelefonról, Bluetooth® kapcsolattal
• USB Direct az MP3 zene egyszerű lejátszásához
• MP3-CD, CD és CD-R/RW lejátszás
• Audiobemenet hordozható zenelejátszáshoz

Tegye gazdagabbá a hangélményt
• 70 W RMS maximális kimeneti teljesítmény
• Bass Reflex hangsugárzó rendszer az erőteljes, mélyebb basszushangért
• Digitális hangzásszabályzás optimális zenei stílusbeállításhoz

Egyszerű használat
• Motoros CD betöltő a kényelmes hozzáférésért
• Digitális hangolás és programozott állomások a még nagyobb kényelemért



 Zenestreamelés Bluetooth® 
kapcsolattal

A Bluetooth® egy stabil és energiahatékony, rövid 
hatótávolságú, vezeték nélküli kommunikációs 
technológia. A technológia lehetővé teszi iPod/
iPhone/iPad készülékhez, illetve más Bluetooth® 
készülékekhez - pl. okostelefonokhoz, 
táblagépekhez, sőt laptopokhoz - történő egyszerű 
vezeték nélküli csatlakozást. Így könnyen, vezeték 
nélkül élvezheti kedvenc zeneszámait, illetve a videók 
és játékok hangját a hangszóróból.

USB Direct az MP3 zenéhez

A fájlátvitel teljes körű támogatásának köszönhetően 
Ön egyszerű módon élvezheti a megnövelt 
mennyiségű digitális zene által nyújtott kényelmet és 
szórakozást a beépített USB Direct csatlakozón 
keresztül.

Audiobemenet

Az audiobemeneti (Audio-in) csatlakoztatás lehetővé 
teszi a hordozható médialejátszók audiobemeneti 
tartalmának közvetlen lejátszását. Amellett, hogy a 
hangrendszer által biztosított kiváló minőségben 
élvezheti kedvenc zeneszámait, az audiobemenet 
különösen kényelmessé teszi mindezt azáltal, hogy 
elegendő a hordozható MP3 lejátszót a 
hangrendszerhez csatlakoztatnia.

Bass Reflex hangsugárzó rendszer

A Bass Reflex hangsugárzó rendszer mély basszus 
hanghatást produkál egy kompakt 
hangszóródobozban. Abban tér el a hagyományos 
hangszóródoboztól, hogy egy basszuscső is 
csatlakozik, amely akusztikusan összhangban áll a 
mélynyomóval, és ez optimalizálja a kiadott alacsony 
frekvenciákat. Az eredmény egy mélyebb, 
szabályozott basszushang és kisebb torzítás. Úgy 
működik, hogy a basszuscsőben rezgésbe hozza a 
levegőt, és az úgy vibrál, mint egy normál 
mélynyomóban. A mélynyomó reakcióval a rendszer 
kibővíti az általánosan alacsony frekvenciájú 
hangokat, és a mély basszushang új dimenzióját hozza 
létre.
BTM2360/12

Műszaki adatok
Hangzás
• Hangzásjavítás: Digitális hangzásszabályzás
• Maximális kimeneti teljesítmény (RMS): 70 W

Hangszórók
• Hangszóró-típusok: Dóm magashangszóró
• Fő hangsugárzó: 2-utas, 4"-es mélyhangszóró, Bass 

Reflex hangsugárzó rendszer

Audiolejátszás
• Lemezlejátszási módok: gyorskeresés előre/

visszafelé, következő/előző műsorszám keresése, 
ismétléses/véletlen sorrendű/programozott

• Adathordozók lejátszása: CD, CD-R/RW, MP3-
CD, USB flash meghajtó

• USB Direct lejátszási módok: gyorskeresés előre/
visszafelé, lejátszás/szünet, előző/következő, 
ismétlés, véletlenszerű lejátszás, leállítás

Hangolóegység/Vétel/Adás
• Hangolási sávok: FM monó, FM sztereó
• Programhelyek: 20
• Antenna: rögzített FM huzalantenna
• Hangolás finomítása: automatikus digitális hangolás, 

automatikus pásztázás, Könnyű beállítás (Plug & 
Play)

Csatlakoztathatóság
• Audiobemenet (3,5 mm-es)
• Bluetooth profilok: A2DP, AVRCP
• USB-vel: USB gazdaport, USB 500 mAh töltés

Kényelem
• Ébresztők: CD-s ébresztés, Rádiós ébresztés, USB-

s ébresztés
• Óra: Fő kijelzőn, elalváskapcsoló
• Kijelző típusa: LED-kijelző
• Betöltő típusa: tálca

Tartozékok
• Mellékelt tartozékok: Felhasználói kézikönyv
• Távvezérlő: 21-gombos távvezérlő

Méretek
• Főegység szélessége: 180 mm
• Főegység magassága: 119 mm
• Főegység mélysége: 220,4 mm
• Főhangszóró mérete (Sz x Mé): 140 x 185 mm
• Fő hangsugárzó magassága: 260 mm
• Csomag szélessége: 663 mm
• Csomag magassága: 315 mm
• Csomag mélysége: 208 mm
• Bruttó tömeg: 6,7 kg
• Nettó tömeg: 5,74 kg

Energiaellátás
• Tápellátás: 220–240 V, 50 Hz
•
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