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Μουσικό μικροσύστημα

Bluetooth

BTM5000
Χαλαρώστε με υπέροχη μουσική

Πάθος με τον ήχο
Ακούστε μουσική από τη βιβλιοθήκη σας και από άλλες ηλεκτρονικές υπηρεσίες μέσω 

οποιουδήποτε smartphone, με αυτό το μικροσύστημα ήχου Philips. Μπορείτε να ακούτε μουσική 

από πολλές πηγές, με καθαρό ήχο γεμάτο λεπτομέρεια. Μπορείτε ακόμη να αλλάξετε την 

πρόσοψή του, προσθέτοντας περισσότερο χρώμα στην εμπειρία σας.

Απολαύστε τη μουσική σας από πολλαπλές πηγές
• Ασύρματη μετάδοση μουσικής μέσω Bluetooth
• Αναπαραγωγή MP3/WMA-CD, CD και CD-RW
• USB Direct για αναπαραγωγή μουσικής MP3/WMA
• Είσοδος ήχου για φορητή αναπαραγωγή μουσικής

Εμπλουτίστε την ηχητική σας εμπειρία
• Έλεγχος ψηφιακού ήχου για βελτιστοποιημένες ρυθμίσεις του στυλ μουσικής
• Συνολική ισχύς εξόδου 40W RMS
• Σύστημα ηχείων με ανάκλαση μπάσων για πανίσχυρο, βαθύτερο ήχο

Εύκολη χρήση
• Μηχανοκίνητη εισαγωγή CD για άνετη πρόσβαση
• Σύστημα μετάδοσης δεδομένων από ραδιόφωνο (RDS) για πληροφορίες σταθμού και 
υπηρεσίες δεδομένων



 Ασύρματη μετάδοση μουσικής
Το Bluetooth είναι μια τεχνολογία ασύρματης 
επικοινωνίας μικρής εμβέλειας, η οποία είναι 
ισχυρή και ταυτόχρονα ενεργειακά 
αποδοτική. Η τεχνολογία σάς δίνει τη 
δυνατότητα να δημιουργείτε με ευκολία μια 
ασύρματη σύνδεση με το iPod/iPhone/iPad ή 
με άλλες συσκευές Bluetooth, όπως 
smartphone, tablet ή ακόμα και λάπτοπ. Το 
αποτέλεσμα; Ακούστε την αγαπημένη σας 
μουσική ή τους ήχους από τα βίντεο και τα 
παιχνίδια σας εύκολα και ασύρματα, σε αυτό 
το ηχείο.

Έλεγχος ψηφιακού ήχου

To Digital Sound Control σας επιτρέπει την 
επιλογή προρυθμίσεων- Τζαζ, Ροκ, Ποπ ή 

Κλασσικό - για τον καλύτερο ήχο στα 
διάφορα στυλ μουσικής. Κάθε λειτουργία 
χρησιμοποιεί τεχνολογία γραφικής 
ισοστάθμισης για αυτόματη ρύθμιση της 
ισορροπίας του ήχου και ενίσχυση των πιο 
σημαντικών συχνοτήτων ήχου. Προσφέρει 
τη δυνατότητα να αξιοποιείτε στο έπακρο τη 
μουσική σας, ρυθμίζοντας με ακρίβεια την 
ισορροπία του ήχου ανάλογα με το είδος της 
μουσικής που ακούτε.

USB Direct

Με τη λειτουργία USB Direct, απλώς 
συνδέετε την επιθυμητή συσκευή USB στη 
θύρα USB της συσκευής Philips και 
απολαμβάνετε απευθείας αναπαραγωγή 
μουσικής από τη συσκευή Philips.

Είσοδος ήχου

Η σύνδεση εισόδου ήχου επιτρέπει 
αναπαραγωγή αρχείων εισόδου ήχου 
απευθείας από φορητά media player. Εκτός 
από το γεγονός ότι απολαμβάνετε την 
αγαπημένη σας μουσική στην ανώτερη 
ποιότητα ήχου που προσφέρει το 
ηχοσύστημα, η είσοδος ήχου είναι επίσης 
εξαιρετικά εύχρηστη καθώς το μόνο που 
χρειάζεται να κάνετε είναι να συνδέσετε το 
φορητό σας MP3 player στο ηχοσύστημα.
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Ήχος
• Ισχύς εξόδου (RMS): 2 x 20 W
• Ενίσχυση ήχου: Έλεγχος ψηφιακού ήχου

Ηχεία
• Τύποι ηχείων: Τουίτερ από mylar
• Κύριο ηχείο: 2 δρόμων, Σύστημα ηχείων με 
ανάκλαση μπάσων, Αποσπώμενες γρίλιες 
ηχείων, Γούφερ 3,5"

Αναπαραγωγή ήχου
• Μέσα αναπαραγωγής: CD, CD-R, CD-RW, MP3-

CD, WMA-CD, USB flash drive
• Λειτουργίες αναπαραγωγής δίσκων: Γρήγορη 
κίνηση εμπρός/πίσω, Αναζήτηση επόμενου/
προηγ. κομματιού, Επανάληψη/ένα/όλα/
πρόγραμμα, Λειτουργία Shuffle, Δυνατότητα 
προγραμματισμού 20 κομματιών

• Τύπος μονάδας τοποθέτησης: Μηχανοκίνητος, 
Θήκη δίσκων

• Υποστήριξη ID3-tag
• Λειτουργίες USB Direct: Γρήγορη κίνηση πίσω/
Γρήγορη κίνηση εμπρός, Αναπαραγωγή/Παύση, 
Προηγούμενο/Επόμενο, Αναπαραγωγή 
προγράμματος, Repeat (Επανάληψη), Τυχαία 
αναπαραγωγή, Διακοπή λειτουργίας

• Λειτουργία αναπ/γωγής από βάση σύνδεσης: 
Φόρτιση του iPhone, Φόρτιση του iPod, Γρήγορη 
κίνηση εμπρός και πίσω, Μενού, πάνω και κάτω, 
Επόμενο και προηγούμενο κομμάτι, 
Αναπαραγωγή και παύση

Δέκτης/Λήψη/Μετάδοση
• Ζώνες δέκτη: Στερεοφωνικός δέκτης FM
• Αυτόματος ψηφιακός συντονισμός
• Βελτιώσεις δέκτη: Αυτόματη αποθήκευση
• RDS: Τύπος προγράμματος, Radio Text, Όνομα 

σταθμού
• Προρυθμίσεις σταθμών: 20

Συνδεσιμότητα
• Ακουστικά: 3,5 χιλ.
• Μπροστινές / πλαϊνές υποδοχές σύνδεσης: USB 

2.0
• Στερεοφωνική είσοδος 3,5 χιλ: Σύνδεση MP3
• Πίσω συνδέσεις: Είσοδος AUX, Κεραία FM, 
Αριστερά και δεξιά ηχεία

• Προφίλ Bluetooth: A2DP

Ευκολία
• Ξυπνητήρια: Ξυπνητήρι με CD, Ξυπνητήρι USB, 
Ξυπνητήρι ραδιόφωνο

• Ρολόι: Στην κύρια οθόνη
• Τύπος οθόνης: Οθόνη VFD
• Ενδείξεις: Λειτουργία DIM

Αξεσουάρ
• Συμπεριλαμβανόμενα αξεσουάρ: Καλώδιο 
ρεύματος AC, Κεραία FM

• Τηλεχειριστήριο
• Εγχειρίδιο χρήσεως: Πολλές γλώσσες

Διαστάσεις
• Μεικτό βάρος: 5,8 κ.
• Πλάτος κύριας μονάδας: 210 χιλ.
• Ύψος κύριας μονάδας: 132 χιλ.
• Βάθος κύριας μονάδας: 242 χιλ.
• Διαστάσεις βασικού ηχείου (Π x Β): 

200 x 220 χιλ.
• Ύψος κύριου ηχείου: 132 χιλ.
• Διαστάσεις συσκευασίας (Π x Υ x Β): 

500 x 290 x 278 χιλ.

Ρεύμα
• Τροφοδοσία ρεύματος: 220-240 V, 50 Hz
•
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