
 

 

Philips
Mikro zenei rendszer

Bluetooth®-os
CD, USB, FM
Cserélhető előlapok, 2 készlet
40 W

BTM5000
Kikapcsolódás nagyszerű zenével

A hangzás bűvöletében
Ezzel a Philips mikrorendszerrel bármilyen okostelefonnal meghallgathatja teljes zenei és 
online szolgáltatásait. Élvezze a több forrásból érkező zene tiszta és részletgazdag 
hangzását. A cserélhető előlap színt visz szórakozásába.

Élvezze a több forrásból érkező zenét
• Vezeték nélküli zenestream Bluetooth kapcsolattal
• MP3/WMA-CD, CD és CD-RW lemezek lejátszása
• USB Direct az MP3/WMA formátumú zene lejátszásához
• Audio-in bemenet hordozható zenelejátszáshoz

Tegye gazdagabbá a hangélményt
• Digitális hangszabályzás optimális zenei stílusbeállításhoz
• 40 W RMS kimeneti összteljesítmény
• Bass Reflex hangsugárzó rendszer az erőteljes, mélyebb basszushangért

Egyszerű használat
• Motoros CD betöltő a kényelmes hozzáférésért
• Rádió adatrendszer (RDS) – állomásinformáció és adatszolgáltatások



 Vezeték nélküli zenestreaming
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 ezzel a hangsugárzóval.

Digitális hangzásszabályzás

A digitális hangzásszabályzás lehetővé teszi, 
hogy az előre beállított Jazz, Rock, Pop és 
Classic beállítás kiválasztásával optimalizálja a 
különböző zenei műfajok 

frekvenciatartományait. Az egyes üzemmódok 
grafikus hangszínszabályozás segítségével 
automatikusan módosítják a hangkiegyenlítést, 
és erősítik az adott zenei stílusban 
leggyakoribb hangfrekvenciákat. A digitális 
hangzásszabályozás pontosan az éppen játszott 
zene típusához igazítja a kiegyenlítést, így a 
lehető legtöbbet hozhatja ki a zenéből.

USB Direct

Az USB Direct mód segítségével csak 
csatlakoztatnia kell az USB-eszközt a Philips 
készülék USB-portjához, és a digitális zenei 
tartalom közvetlenül a Philips készülékről 
játszható le.

Audio-in bemenet

Az audio-in bemeneti csatlakoztatás lehetővé 
teszi a hordozható médialejátszók 
audiobemeneti tartalmának közvetlen 
lejátszását. Amellett, hogy a hangrendszer által 
biztosított kiváló minőségben élvezheti 
kedvenc zenéit, az audiobemenet különösen 
kényelmessé teszi mindezt azáltal, hogy 
mindehhez elég a hordozható MP3 lejátszót a 
hangrendszerhez csatlakoztatnia.
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Hang
• Kimeneti teljesítmény (RMS): 2 x 20 W
• Hangzásjavítás: Digitális hangzásszabályzás

Hangszórók
• Hangszóró típusok: Mylar magassugárzó
• Fő hangszóró: Kétutas, Bass Reflex hangsugárzó 

rendszer, Levehető hangszórórácsok, 3,5"-es 
mélyhangszóró

Audiolejátszás
• Adathordozók lejátszása: CD, CD-R, CD-RW, 

MP3-CD, WMA-CD, USB flash meghajtó
• Lemezlejátszási módok: Gyorskeresés előre/

visszafelé, Következő/előző műsorszám keresése, 
Ismétlés: egy/mind/program, Véletlenszerű 
lejátszás, 20 programozható műsorszám

• Betöltő típusa: Motoros, Tálca
• ID3-tag támogatás
• Direct USB módok: Gyors előre/Gyors vissza, 

Lejátszás/Szünet, Előző/Következő, Programozott 
lejátszás, Ismétlés, Véletlenszerű lejátszás, Leállítás

• Tartóegység lejátszási üzemmód: iPhone töltése, 
iPod töltése, Gyorskeresés előre és visszafelé, 
Menü, fel és le gomb, Következő és előző 
zeneszám, Lejátszás és szünet

Hangolóegység/Vétel/Adás
• Hangolási sávok: FM sztereó
• Automatikus digitális hangolás
• Hangolás finomítása: Automatikus tárolás
• RDS: Programtípus, Rádiótext, Állomásnév
• Programozott állomások: 20

Csatlakoztathatóság
• Fejhallgató: 3,5 mm-es
• Elülső / oldalsó csatlakozók: USB 2.0
• 3,5 mm-es sztereó vonalbemenet: MP3 Link
• Hátoldali csatlakozók: AUX bemenet, FM antenna, 

Bal és jobb oldali hangsugárzók
• Bluetooth profilok: A2DP

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

Rádiós ébresztés
• Óra: Fő kijelzőn
• Kijelző típusa: VFD-kijelző
• Javaslatok: DIM üzemmód

Tartozékok
• Mellékelt tartozékok: Váltakozó áramú hálózati 

kábel, FM antenna
• Távvezérlő
• Felhasználói kézikönyv: Többnyelvű

Méretek
• Bruttó tömeg: 5,8 kg
• Főegység szélessége: 210 mm
• Főegység magassága: 132 mm
• Főegység mélysége: 242 mm
• Főhangszóró mérete (Sz x Mé): 200 x 220 mm
• Fő hangszóró magassága: 132 mm
• Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 

500 x 290 x 278 mm

Tápellátás
• Tápegység: 220-240 V, 50 Hz
•
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