
 

 

Philips
Mikromusiksystem

Bluetooth®
CD, USB, FM
2 sæt udskiftelige frontplader
40 W

BTM5000
Slap af med fantastisk musik

Besat af lyd
Lyt til din musik og onlinetjenester via enhver smartphone med dette Philips-
mikrolydsystem. Nyd musik fra flere kilder i ren, detaljeret lyd. Det leveres med 
frontplader, der kan udskiftes, så du også kan sætte farve på din oplevelse.

Nyd din musik fra flere kilder
• Trådløs musikstreaming via Bluetooth
• Du kan afspille MP3/WMA-CD, CD og CD-RW
• Direkte USB til MP3/WMA-musikafspilning
• Lydindgang til bærbar musikafspilning

Gør din lydoplevelse bedre
• Digital lydkontrol til optimerede musikstilindstillinger.
• Samlet udgangseffekt på 40 W RMS
• Basreflekshøjttalersystemet leverer en dyb, kraftfuld lyd

Nem at anvende
• Motordrevet CD-skuffe giver praktisk adgang.
• Radio Data System til stationsoplysninger og datatjenester.



 Trådløs musikstreaming
Bluetooth er en trådløs 
kommunikationsteknologi med kort 
rækkevidde, der er både robust og 
energibesparende. Teknologien gør det nemt 
at oprette trådløs forbindelse til iPod/iPhone/
iPad eller andre Bluetooth-enheder som f.eks. 
smartphones, tablets eller endda bærbare 
computere. Så kan du nemt og trådløst nyde 
din yndlingsmusik eller lyd fra video eller spil på 
denne højttaler.

Digital lydkontrol

Digital lydkontrol tilbyder dig en 
fabriksindstillet kontrol, hvor du kan vælge 
mellem indstillingerne Jazz, Rock, Pop eller 

Classic for at optimere frekvensområdet for 
forskellige musikgenrer. Hver indstilling 
anvender grafisk equalizer-teknologi til 
automatisk at justere klangbalancen og 
fremhæve de vigtigste frekvenser i den valgte 
musikgenre. Digital lydkontrol giver dig 
mulighed for at få mest muligt ud af musikken 
ved at justere klangbalancen, så den passer til 
den musik, du spiller.

Direkte USB

Med USB Direct tilstand kan du tilslutte din 
USB-enhed til USB-porten på din Philips-
enhed, og din digital musik afspilles direkte fra 
Philips-enheden.

Lydindgang

MP3 Link-forbindelsen giver mulighed for 
direkte afspilning af MP3-indhold fra bærbare 
medieafspillere. Ud over fordelen ved at kunne 
nyde din yndlingsmusik i lydsystemets 
overlegne lydkvalitet er lydindgangen også 
yderst bekvem, da det eneste, du behøver at 
gøre, er at tilslutte din bærbare MP3-afspiller til 
lydsystemet.
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Lyd
• Udgangseffekt (RMS): 2 x 20 W
• Lydforbedring: Digital lydkontrol

Højttalere
• Højttalertyper: Mylar-diskantenhed
• Hovedhøjttaler: To-vejs, Bass reflex-

højttalersystem, Aftageligt frontstof, 3,5" basenhed

Audio Playback
• Afspilningsmedie: CD, CD-R, CD-RW, MP3 CD, 

WMA-CD, USB-flash-drev
• Afspilningstilstand: Hurtigt frem/tilbage, Søg efter 

næste/foregående spor, Gentag ét/alle/program, 
Shuffle-afspilning, Programmering af 20 spor

• Loader-type: Motordrevet, Skuffe
• ID3 Tag-support
• Direkte USB-tilstande: Hurtigt tilbage/Hurtigt 

frem, Afspil/Pause, Forrige/Næste, 
Programafspilning, Gentagelse, Shuffle, Stop

• Afspilningstilstand i holder: Oplader iPhone, 
Oplader iPod, Hurtigt frem/tilbage, Menu, op og 
ned, Næste/Foregående spor, Afspil og Pause

Tuner/modtagelse/transmission
• Tunerbånd: FM-stereo
• Automatisk digital indstilling
• Tuner-funktioner: Automatisk lagring
• RDS: Programtype, Radiotekst, Stationsnavn
• Faste stationer: 20

Tilslutningsmuligheder
• Øretelefoner: 3,5 mm
• Tilslutninger på forsiden/siden: USB 2.0
• 3,5 mm stereo linjeindgang: MP3 Link
• Tilslutninger på bagpanel: AUX-indgang, FM-

antenne, Venstre og højre højttaler
• Bluetooth-profiler: A2DP

Komfort
• Alarmer: CD-alarm, USB-alarm, Radioalarm
• Ur: På hovedskærm
• Skærmtype: VFD-display
• Indikationer: Lysdæmper

Tilbehør
• Medfølgende tilbehør: Netledning, FM-antenne
• Fjernbetjening
• Brugervejledning: Flere sprog

Mål
• Bruttovægt: 5,8 kg
• Hovedenhedens bredde: 210 mm
• Hovedenhedens højde: 132 mm
• Hovedenhedens dybde: 242 mm
• Mål på hovedhøjtaler (B x D): 200 x 220 mm
• Højde på hovedhøjttaler: 132 mm
• Mål på emballage (B x H x D): 

500 x 290 x 278 mm

Strøm
• Strømforsyning: 220-240 V, 50 Hz
•
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