
 

 

Philips
Mikro zenei rendszer

Bluetooth®
MULTIPAIR technológiával

BTM2460
Az otthonához illő HiFi 

sztereó hangzás
Akár két Bluetooth eszközt is csatlakoztathat egyszerre, vagy használhatja az USB Direct csatlakozót, és 

személyre szabhatja a hangzást a digitális hangzásszabályzással. Az audiobemeneti csatlakozón keresztül 

bármilyen zenelejátszó-eszközt csatlakoztathat, hogy új lendületet adjon zenéinek. Mindez karcsú, 

kompakt, falra rögzíthető formában.

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

Élvezze a több forrásból érkező zenét
• Zenelejátszás Bluetooth® kapcsolaton keresztül többeszközös párosítással
• Azonnali zenecsere 2 készülék között a MULTIPAIR technológiával
• MP3-CD, CD és CD-R/RW lejátszás
• Audiobemenet hordozható zenelejátszáshoz
• USB Direct az MP3 zene egyszerű lejátszásához

Formavilág, mely beleolvad a térbe
• A kompakt kialakítás illeszkedik minden helyiséghez és életstílushoz
• A sokoldalú elhelyezés jegyében falra szerelhető



 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.

Digitális hangzásszabályzás

A digitális hangzásszabályzás lehetővé teszi, 
hogy a gyárilag előre beállított Balance, Clear, 
Powerful, Warm vagy Bright beállítás 
kiválasztásával optimalizálja a különböző zenei 
stílusok frekvenciatartományait. Az egyes 
üzemmódok grafikus hangszín-szabályozási 

eljárás segítségével automatikusan beállítják a 
kiegyenlített hangzást, és erősítik az adott 
zenei stílusban leggyakoribb hangfrekvenciákat. 
A digitális hangzásszabályozás pontosan az 
éppen játszott zene típusához igazítja a 
hangegyensúlyt, így a lehető legtöbbet hozhatja 
ki a zenéből.

Zenecsere 2 készülék között
Párosítsa egyszerre 2 okoseszközzel, hogy 
tetszés szerint bármelyikről játszhasson le 
zenét anélkül, hogy a szétkapcsolásukkal és 
újrapárosításukkal kellene bajlódnia. Ha másik 
készüléken szeretne lejátszani egy dalt, először 
szüneteltesse az eredeti készüléken szóló dalt, 
majd játssza le az új dalt egy másik készüléken. 
Ez a módszer tökéletesen alkalmas arra, hogy 
zenét osszon meg barátaival és partnereivel, 
vagy hogy a különböző készülékeken tárolt 
különböző dalokat meghallgassa. Kösse össze 
egyszerre barátait és családját, és a párosítással 
egyszerűen cserélgethetik egymás zeneszámait.

Falra szerelhető

A karcsú és sokoldalú kivitelezés tökéletes 
kombinációjaként a Philips audiorendszerek 
beleolvadnak lakóterébe. Az audiorendszer 
alapzata egy állvány, így a rendszer 
biztonságosan és tetszetősen elhelyezhető 
bármilyen polcon. A fali rögzítés ugyanazt a 
rugalmasságot biztosítja az Ön számára, mint a 
szabadon álló állvány.
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Hangzás
• Hangzásjavítás: Digitális hangzásszabályzás
• Maximális kimeneti teljesítmény (RMS): 20 W

Hangszórók
• Hangsugárzó-meghajtók: 2,75"-es mélyhangszóró
• Hangsugárzó típusok: 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: FM antenna (75 ohm)
• Hangolás finomítása: automatikus digitális hangolás, 

automatikus pásztázás

Csatlakoztathatóság
• USB-vel: USB-gazdaport
• Audiobemenet (3,5 mm-es)
• Bluetooth® profilok: A2DP

Kényelem
• Óra: Fő kijelzőn, elalváskapcsoló
• Kijelző típusa: LED-kijelző
• Betöltő típusa: nyílás

Tartozékok
• Mellékelt tartozékok: FM antenna, Felhasználói 

kézikönyv
• Távvezérlő: 21-gombos távvezérlő

Méretek
• Csomag szélessége: 520 mm
• Csomag magassága: 323 mm
• Csomag mélysége: 123 mm
• Bruttó tömeg: 3,6 kg
• Nettó tömeg: 2,4 kg
• Termék méretei (szé x mé x ma): 465 x 107 x 233 

mm

Tápellátás
• Tápellátás: 100–240 V AC, 50/60 Hz
•
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