
 

 

Philips
Micromuzieksysteem

100W
Bluetooth®

met MULTIPAIR
CD, MP3-CD, USB Direct, FM

BTM5120
Ontspan u met fantastische 

muziek
Dit Philips-micromuzieksysteem biedt Bluetooth®-streaming voor meerdere apparaten, 
MP3-weergave via USB Direct en een audio-ingang voor overige systemen. Krachtige 
luidsprekers met baspijpen en upscaling zorgen voor levensecht home entertainment.

Geniet van uw muziek vanaf meerdere bronnen
• Muziek streamen via Bluetooth® met meerdere gekoppelde apparaten
• (MP3-)CD's en CD-R/RW's afspelen
• Directe weergave vanaf USB voor het afspelen van uw MP3-muziek
• Audio-ingang voor muziekweergave vanaf draagbare mediaspelers
• Digitaal afstemmen met voorkeurzenders voor extra gebruiksgemak

Verrijk uw luisterervaring
• Totaal uitgangsvermogen van 100 W RMS
• De Bass Reflex-luidsprekers leveren een diepe, krachtige bas
• Digital Sound Control voor optimale muziekstijlinstellingen

Gebruiksvriendelijk
• Digitale FM-tuning voor het programmeren van maximaal 20 zenders



 Meerdere apparaten koppelen

Draadloze geluidsoverdracht via Bluetooth® is 
steeds normaler in de wereld van 
geluidssystemen, maar de meeste met 
Bluetooth® compatibele systemen kunnen 
slechts met één apparaat tegelijk worden 
gekoppeld. Met de optie voor het koppelen 
van meerdere apparaten kunt u maximaal drie 
apparaten koppelen en direct tussen deze 
apparaten schakelen.

Bass Reflex-luidsprekers
Een kamer in de luidspreker leidt de lucht naar 
akoestisch afgestemde openingen in de 
luidspreker en geeft de bastonen een krachtig, 
realistisch geluid.

Directe weergave vanaf USB voor uw 
MP3-muziek

Dankzij het ingebouwde USB Direct kunnen 
alle bestanden worden overgebracht en geniet 
u eenvoudig van nog meer digitale muziek.

Digital Sound Control

Digital Sound Control biedt de keuze uit de 
geluidsinstellingen Balans, Neutraal, Krachtig, 
Warm en Helder. U kiest gewoon het optimale 
frequentiebereik voor uw muziek. De grafische 
equalizer past de balans altijd aan en hanteert 
de optimale frequenties voor de muziekstijl die 
u hebt ingesteld. Met Digital Sound Control 
geniet u optimaal van uw muziek, door gewoon 
de geluidsbalans aan te passen aan de muziek 
die u op dat moment afspeelt.

Digitale tuner met voorkeurzenders

Stem af op de zender die u als voorkeurzender 
wilt instellen en houd de knop voor 
voorkeurzenders ingedrukt om de frequentie 
op te slaan. U kunt voorkeurzenders opslaan 
om snel naar uw favoriete radiozender gaan, 
zonder dat u steeds weer handmatig moet 
afstemmen op deze frequentie.

(MP3-)CD's en CD-R/RW's afspelen

MP3 staat voor 'MPEG 1 Audio layer-7,6 cm 
(3")'. MP3 is een revolutionaire 
compressietechnologie waarmee grote digitale 
muziekbestanden tot 10 keer kleiner kunnen 
worden gemaakt, zonder dat dit de 
geluidskwaliteit drastisch vermindert. MP3 is 
de audiocompressienorm voor internet 
geworden waarmee snel en eenvoudig 
audiobestanden worden uitgewisseld.
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Geluid
• Geluidsverbetering: Digital Sound Control
• Maximaal uitgangsvermogen (RMS): 100W

Luidsprekers
• Luidsprekerdrivers: Woofer van 4,5 inch
• Hoofdluidspreker: Tweerichtings
• Luidsprekertypen: Tweeter van Mylar

Audioweergave
• Media afspelen: MP3-CD, CD, CD-R, CD-RW
• Discafspeelmodi: Herhaal nummer/alles/

programma, Snel vooruit-/achteruitspoelen, 
Volgende/vorige nummer zoeken

• Modi voor directe weergave vanaf USB: Snel 
achteruitspoelen/vooruitspoelen, Spelen/pauze, 
Vorige/volgende, Programma afspelen, Herhalen, 
Stoppen

• Bluetooth-modus: Spelen/pauze, Vorige/volgende

Tuner/ontvangst/transmissie
• Radioband: FM-zender
• Automatisch digitaal afstemmen
• Tunerverbeteringen: Automatisch opslaan
• Voorkeurzenders: 20
• Antenne: FM-antenne
• RDS: Programmatype, Zendernaam

Connectiviteit
• Audioaansluitingen: Analoge audio-ingang (L/R)
• USB: USB-poort

• Aansluitingen aan de achterkant: AUX-ingang
• Audio-ingang (3,5 mm)
• Bluetooth: Bluetooth V2.1
• Bluetooth-profielen: A2DP

Comfort
• Alarmfuncties: CD-alarm, Sleeptimer, Radio-alarm, 

USB-alarm
• Klok: Op het hoofdscherm
• Indicaties: DIM-modus

Accessoires
• Meegeleverde accessoires: AC-netsnoer
• Gebruiksaanwijzing: Meerdere talen
• Afstandsbediening

Afmetingen
• Diepte hoofdunit: 243 mm
• Hoogte hoofdunit: 120 mm
• Breedte hoofdunit: 200 mm
• Afmetingen van hoofdluidspreker (B x D): 

159 x 207 mm
• Hoogte van de hoofdluidspreker: 243 mm
• Diepte van de verpakking: 264 mm
• Hoogte van de verpakking: 460 mm
• Breedte van de verpakking: 395 mm
• Nettogewicht: 5,8 kg

Vermogen
• Stroomvoorziening: 100 - 240 V AC, 50/60 Hz
•
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