
 

 

Philips
Микро музикална система

100 W
Bluetooth®

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

BTM5120B
Отпуснете се с чудесна музика

Микро музикалната система на Philips поддържа поточно предаване от няколко устройства през 

Bluetooth®, възпроизвеждане на MP3 през USB Direct и аудио вход за други системи. Мощните 

високоговорители с подобряване с басови тръби усилват усещането от домашните ви 

развлечения.

Наслаждавайте се на любимата си музика от много източници
• Предавайте поточно музика чрез Bluetooth® със сдвояване с няколко устройства
• Изпълнявайте: MP3-CD, CD и CD-R/RW
• USB Direct за лесно възпроизвеждане на MP3 музика
• Аудио вход за възпроизвеждане на музика от портативни устройства
• Цифрова настройка със зададени станции за допълнително удобство

Обогатете своето звуково изживяване
• Обща изходна мощност 100 W RMS
• Басрефлексните високоговорители дават дълбоки и мощни баси
• Управление на цифров звук за оптимизирани настройки за стил музика

Лесна употреба
• FM цифрова настройка за програмиране на до 20 станции



 Сдвояване с няколко устройства

Безжичното предаване на звук по 
Bluetooth® е все по-разпространено в света 
на озвучителните системи, но повечето 
съвместими с Bluetooth® системи 
позволяват свързването само на едно 
устройство. Сдвояването с няколко 
устройства ви позволява да свържете до три 
устройства и да превключвате между тях 
моментално.

Басрефлексни високоговорители
Кухина, разположена зад мембраната на 
високоговорителя и насочваща въздуха към 
акустично регулираните отвори в самия 
високоговорител, придава на басовите ноти 
по-добра отчетливост и реализъм.

USB Direct за лесна MP3 музика

Благодарение на пълната способност за 
обмен на файлове можете лесно да се 
възползвате от удобството и забавлението 

да имате достъп до повече цифрова музика 
чрез вградения USB Direct.

Управление на цифров звук

Управлението на цифров звук ви дава 
възможност да избирате измежду 
предварително зададени режими - 
Балансиран, Чист, Мощен, Топъл и Ясен, 
които управляват честотните ленти на звука 
за оптимизиране на определени музикални 
стилове. Всеки режим използва технология 
на графичен еквалайзер за автоматично 
регулиране на баланса на звука и 
подчертаване на най-важните звукови 
честоти в избрания от вас стил музика. При 
всички случаи управлението на цифров звук 
ви позволява да извлечете максимума от 
вашата музика чрез фино регулиране на 
баланса на звука, за да съответства на типа 
музика, който слушате.

Цифрова настройка със зададени 
станции

Просто трябва да настроите на станцията, 
която искате да зададете, и да натиснете и 
задържите бутона за настройка, за да се 
запамети честотата. С настроените станции, 
които могат да бъдат съхранени, можете 
бързо да включите своята любима станция, 
без да е необходимо да нагласяте ръчно 
честотата всеки път.

Изпълнявайте: MP3-CD, CD и CD-R/
RW

MP3 означава "MPEG 1 Audio layer-7,6 см 
(3")". MP3 е революционна технология за 
компресия, чрез която големи цифрови 
музикални файлове могат да станат до 10 
пъти по-малки без това да влоши радикално 
аудио качеството им. MP3 се превърна в 
стандартен формат за аудио компресия, 
използван в Интернет, който позволява 
бърз и лесен трансфер на аудио файлове.
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Звук
• Подобрение на звука: Управление на цифров 
звук

• Максимална изходна мощност (RMS): 100 W

Високоговорители
• Мембрани на високоговорителите: 4,5" 
високоговорител за ниски честоти

• Основен високоговорител: Двулентов
• Типове високоговорители: Миларови 
високоговорители за високи честоти

Аудио възпроизвеждане
• Носители за възпроизвеждане: MP3-CD, CD, 

CD-R, CD-RW
• Режими на възпроизвеждане на диска: 
Повторение на една/всички/програма, Бързо 
напред/назад, Търсене на следваща/предишна 
песен

• USB преки режими на работа: Бързо назад/
бързо напред, Възпроизвеждане/пауза, 
Предишна/следваща песен, Програмирано 
възпроизвеждане, Повторение, Стоп

• Режим Bluetooth: Възпроизвеждане/пауза, 
Предишна/следваща песен

Тунер / Приемане / Предаване
• Обхвати на тунера: FM стерео
• Автоматична цифрова настройка
• Подобрения за тунер: Автоматично 
запаметяване

• Предварително настроени станции: 20
• LNA - антена: FM антена
• RDS: Тип на програмата, Име на станцията

Възможности за свързване
• Връзки за звук: Вход за аналогово аудио (Л/Д)
• USB: USB хост
• Задни конектори: Допълнителен вход (AUX)
• Аудио вход (3,5 мм)
• Bluetooth: Bluetooth V2.1
• Bluetooth профили: A2DP

Комфорт
• Аларми: CD аларма, Таймер на заспиване, 
Радиобудилник, USB аларма

• Часовник: На основния дисплей
• Индикации: DIM режим

Аксесоари
• Аксесоари в комплекта: Захранващ кабел
• Ръководство за потребителя: Многоезично
• Дистанционно управление

Размери
• Дълбочина на главния блок: 243 мм
• Височина на главния блок: 120 мм
• Ширина на главния блок: 200 мм
• Габарити на главния високоговорител (Ш x Д): 

159 x 207 мм
• Височина на основния високоговорител: 

243 мм
• Дълбочина на опаковката: 264 мм
• Височина на опаковката: 460 мм
• Ширина на опаковката: 395 мм
• Нето тегло: 5,8 кг

Захранване
• Електрозахранване: 100-240 V променлив ток, 

50/60 Hz
•
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