
 

 

Philips
Mikromusikkanlegg

Bluetooth®
CD, USB, FM
Utbyttbare frontdeksler, 2 sett
40 W

BTM5000
Slapp av med glimrende musikk

Lidenskap for lyd
Lytt til musikkbiblioteket og nettjenester via smarttelefoner med dette Philips-
mikrolydanlegget. Gled deg over musikk fra flere kilder med ren og detaljert lyd. Leveres 
også med utbyttbare frontplater for å gjøre opplevelsen mer fargerik.

Nyt musikk fra flere kilder
• Trådløs musikkstreaming via Bluetooth
• Spiller av MP3/WMA-CD, CD og CD-RW
• USB Direct for avspilling av musikk i MP3- og WMA-format
• Lyd inn for bærbar avspilling av musikk

En rikere lydopplevelse
• Digital lydkontroll for optimale musikkstilinnstillinger
• 40 W RMS total utgangseffekt
• Bassrefleks-høyttalersystem gir en kraftig, dypere bass

Lett å bruke
• Motorisert CD-skuff for praktisk tilgang
• RDS (Radio Data System) for stasjonsinformasjon og datatjenester



 Trådløs musikkstreaming
Bluetooth er en trådløs 
kommunikasjonsteknologi med kort 
rekkevidde som er både robust og 
energieffektiv. Teknologien gjør det enkelt 
med trådløs tilkobling til iPod/iPhone/iPad eller 
andre Bluetooth-enheter, for eksempel 
smarttelefoner, nettbrett eller bærbare 
datamaskiner. Dermed kan du enkelt nyte 
favorittmusikken din eller lyd fra video eller 
spill trådløst på denne høyttaleren.

Digital lydkontroll

Digital lydkontroll gir deg et utvalg 
forhåndsinnstilte kontroller for Jazz, Rock, Pop 

og Classic, som du kan bruke til å optimere 
frekvensområdene for ulike musikkstiler. Hver 
modus bruker grafisk utjevningsteknologi til å 
justere lydbalansen automatisk og forbedre de 
viktigste lydfrekvensene i den valgte 
musikkstilen. Digital lydkontroll gjør det enkelt 
å få mer ut av musikken ved at lydbalansen 
finjusteres etter den typen musikk du spiller.

USB Direct

Med USB Direct-modusen er det bare å koble 
USB-enheten til USB-porten på Philips-
enheten, så vil den digitale musikken spilles av 
direkte fra Philips-enheten.

Lyd inn

Lyd inn-koblingen gir direkte avspilling av Lyd 
inn-innhold fra bærbare mediespillere. Du kan 
nyte favorittmusikken med uovertruffen 
lydkvalitet fra lydsystemet, og i tillegg er Lyd 
inn-koblingen også utrolig nyttig siden alt du 
trenger å gjøre, er å koble den bærbare MP3-
spilleren til lydsystemet.
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Lyd
• Utgangseffekt (RMS): 2 x 20 W
• Lydforbedring: Digital lydkontroll

Høyttalere
• Høyttalertyper: Diskanthøyttaler i Mylar-materiale
• Hovedhøyttaler: 2-veis, Bassrefleks-

høyttalersystem, Avtagbare høyttalergriller, 3,5" 
woofer

Lydavspilling
• Avspillingsmedier: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, 

WMA-CD, USB-flashstasjon
• Modi for plateavspilling: Hurtig forover/bakover, 

Neste/forrige, sporsøk, Gjenta/en/alle/program, 
Shuffle-avspilling, 20-spors programmering

• Plateilegg: Motorisert, Skuff
• ID3 Tag-støtte
• USB Direkte-modi: Hurtig forover / Hurtig 

bakover, Play/pause, Forrige/neste, Programmer 
Play, Gjenta, Shuffle, Stopp

• Modus for avspilling fra holder: Lader iPhone, 
Lader iPod, Hurtig forover og bakover, Meny, opp 
og ned, Neste og forrige spor, Play og pause

Tuner/mottak/overføring
• Tunerbånd: FM Stereo
• Automatisk digital søking
• Tunerforbedringer: Automatisk lagring
• RDS: Programtype, Radiotekst, Stasjonsnavn
• Forhåndsinnstillinger: 20

Tilkoblingsmuligheter
• Hodetelefon: 3,5 mm
• Front-/sidetilkoblinger: USB 2.0
• 3,5 mm stereolinjeinngang: MP3-kobling
• Tilkoblinger bak: AUX-inngang, FM-antenne, 

Høyttalere til venstre og høyre
• Bluetooth-profiler: A2DP

Anvendelighet
• Alarmer: CD-alarm, USB-alarm, Radioalarm
• Klokke: På hovedskjerm
• Skjermtype: VFD-skjerm
• Indikasjoner: DIM-modus

Tilbehør
• Vedlagt tilbehør: Nettledning, FM-antenne
• Fjernkontroll
• Brukerhåndbok: Flerspråklig

Mål
• Bruttovekt: 5,8 kg
• Hovedenhetens bredde: 210 mm
• Hovedenhetens høyde: 132 mm
• Hovedenhetens dybde: 242 mm
• Mål på hovedhøyttaler (B x D): 200 x 220 mm
• Høyde, hovedhøyttaler: 132 mm
• Emballasjemål (B x H x D): 500 x 290 x 278 mm

Drift
• Strømforsyning: 220–240 V, 50 Hz
•
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